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przedmowa

Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, towarzyszy dorocznemu Przeglądowi Przeszłość/
Przyszłość, zorganizowanemu w dniach 27–29 sierpnia 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
i Warszawie. Jest to cykl wydarzeń, który spaja działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie, 
a także podsumowuje i prezentuje aktywność tej organizacji na różnych polach. Ma on służyć integrowaniu 
wokół Fundacji osób, grup społecznych, firm, stowarzyszeń i instytucji, dla których zaangażowanie patrio-
tyczne jest oczywiste i zasadnicze. Ważnym elementem inkluzji są zaproszenia do współpracy kierowane 
do partnerów zagranicznych. Przegląd Przeszłość/Przyszłość to także publikacja, która zbiera i opisuje 
szereg aktywności Fundacji. Wspólnym celem wydarzenia i wydawnictwa jest dokonanie przeglądu, a także 
nagrodzenie i upowszechnienie najlepszych książek oraz inicjatyw, związanych z promocją i upamiętnia-
niem polskiej historii. Okazuje się bowiem, że mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają one szerzej nie-
znane, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dlatego wymagają szczególnego docenienia.

Wydarzenia wchodzące w skład cyklu, oraz stanowiącą odzwierciedlenie jego dynamiki i logiki niniejszą 
publikację, podzielić można na cztery zasadnicze sekcje. Porządkują one prezentacje tak ważnych przedsię-
wzięć, oddają program samego Przeglądu, odzwierciedlają całokształt działań Fundacji, a w konsekwencji 
budują żywy i dynamiczny pomnik Patronowi Fundacji, prof. Januszowi Kurtyce (1960–2010).

Aspekt międzynarodowy aktywności organizacji uwypukla konferencja „Znicze w naszych dłoniach”. Pozy-
tywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego w Polsce, w sferze zachowania miejsc pamięci 
Holokaustu, na relacje polsko-żydowskie, która ubogaciła program Przeglądu (27 sierpnia). Ukazuje ona 
starania Fundacji na polu upamiętnienia przeszłości oraz promocji polskiej historii i historiografii za gra-
nicą. Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzimego wkładu w upamiętnienie Holokaustu w wymiarze 
badawczym i muzealniczym oraz jego upowszechnienie za granicą poprzez transmisję na żywo dla odbior-
ców w Stanach Zjednoczonych. Tematyka obrad dowodzi, że Polska była jednym z pierwszych krajów, który 
dokonywał upamiętnienia Holokaustu w sposób godny i komplementarny. Uzupełnienie konferencji stanowi 
wystawa „Znicze w naszych dłoniach”. Polskie miejsca pamięci Holokaustu, dostępna podczas Przeglądu 
na terenie Muzeum, jak również w formie online oraz przedruku poszczególnych plansz w pierwszej sekcji 
niniejszej publikacji. Sekcja ta zawiera również opis idei samej konferencji wraz z sylwetkami uczestników, 
tworząc tym samym spójny materiał konferencyjny1.

1  Konferencja, wystawa towarzysząca oraz materiały konferencyjne, stanowiące część niniejszej publikacji, zrealizowane zostały 
w ramach zadania publicznego Konferencja „Znicze w naszych dłoniach”. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego 
w Polsce, w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu, na relacje polsko-żydowskie, sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.
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Dążąc do wyłonienia, nagrodzenia, przetłumaczenia, wydania i wypromowania za granicą wybitnych 
dzieł polskiej historiografii, Fundacja realizuje swój flagowy projekt, jakim jest Nagroda im. Janusza 
Kurtyki. W programie Przeglądu (28 sierpnia) oraz drugiej sekcji niniejszej publikacji przewidziano zatem 
miejsce na przedstawienie rezultatów owych starań. Obejmują one: podsumowanie spotkań zagra-
nicznych, realizowanych od 2019 r. wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 r. 
– Ministerstwem Edukacji i Nauki), które promowały książki Laureatów I–III edycji Konkursu o Nagrodę 
im. Janusza Kurtyki; przyznanie Nagrody w IV i V edycji Konkursu; przybliżenie sylwetek Laureatów 
i Wyróżnionych; recenzje monografii finałowych; przegląd wszystkich opracowań nadesłanych do IV 
i V edycji Konkursu2. 

Sekcja trzecia, dedykowana Nagrodom Przeszłość/Przyszłość, stanowi zwieńczenie wielomiesięcz-
nych starań Fundacji, zmierzających do wyłonienia w drodze konkursu inicjatyw prywatnych, społecz-
nych i instytucjonalnych, które w sposób wyjątkowy dążą do promocji i upamiętnienia polskiej historii. 
Dzięki zgłoszeniom, których dokonać mogli wszyscy polscy obywatele, Kapituła Konkursu, w skład któ-
rej wchodzili wybitni przedstawiciele życia publicznego, przyznała nominacje oraz wybrała Laureatów 
w czterech następujących kategoriach: Upamiętnienie w terenie; Dyplomacja publiczna i troska o dobre 
imię Polski za granicą; Strażnicy ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa); Innowacyjne 
formy edukacji historycznej. 

Podczas wydarzenia przygotowano ceremonię wręczenia nagród oraz zapewniono przestrzeń dla inte-
gracji środowiska (28 sierpnia). Zorganizowano również trzy debaty celem dokonania analiz tych obsza-
rów tematycznych, które odnoszą się do powyższych kategorii (27 sierpnia). Starania te znalazły swoje 
miejsce zarówno w programie Przeglądu Przeszłość/Przyszłość, jak i na kartach niniejszego wydawnic-
twa, w którym zaprezentowano sylwetki panelistów oraz problematykę dyskusji. Taka formuła pozwala 
dokonać tytułowego przeglądu patriotycznych inicjatyw o różnorodnym charakterze3. Fundacja pra-
gnie również doceniać osoby i podmioty szczególnie mocno współpracujące z organizacją, wręczając 
im Nagrodę Przyjaciel Fundacji im. Janusza Kurtyki.

Naukowo-ekspercki wymiar działalności organizacji, związany z troską o skuteczne i oparte o naukowe 
przesłanki promowanie polskiej historii za granicą, odzwierciedla centralne wydarzenie Przeglądu. Jest 
nim podsumowanie dotychczasowych działań związanych z umiędzynarodowieniem polskiej historio-
grafii w ramach Nagrody im. Janusza Kurtyki oraz gala wręczenia tejże w ramach IV i V edycji Konkursu. 
Podobnym celom służy także zorganizowana konferencja, traktująca o polskim upamiętnianiu Holokaustu.

Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość, gala wręczenia tychże oraz towarzyszące Przeglądowi 
debaty, poświęcone obszarom związanym z kategoriami konkursowymi, odzwierciedlają z kolei sze-
reg trosk i zasygnalizowanych poniżej projektów Fundacji.

2 Wchodzące w skład Przeglądu podsumowanie promocji zagranicznych prac polskich historyków, związanych z Nagrodą im. Janusza 
Kurtyki – odnoszone zarówno do wydarzenia, jak i publikacji – wpisuje się w projekt Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i 
zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w 
latach 2019–2020, sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 r. – Ministerstwo Edukacji i Nauki) w ramach 
programu „DIALOG” w latach 2018–2021.

3 konkurs, przegląd oraz niniejsza publikacja zrealizowane zostały w ramach projektu Wyłowić z cienia, czyli „Przegląd Przeszłość/
Przyszłość”, sfinansowanego ze środków Fundacji PZU oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. 
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Kategoria Upamiętnienie w terenie oraz debata Upamiętnienie w terenie (historia, lokalność, pamięć) 
nawiązują do działalności, popularyzującej wiedzę o polskich bohaterach, realizowanej w ramach pro-
jektu Rajd Śladami Bohaterów. Dzięki temu najnowsza historia Polski jest popularyzowana w innowa-
cyjny sposób. Adresaci projektu mają szansę doświadczyć przeszłości podczas rajdów, spacerów oraz 
marszów szlakiem wybranych historycznych postaci i miejsc.

Kategoria oraz adekwatna debata Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą stanowią 
nawiązanie do działalności eksperckiej Fundacji, prowadzonej w ramach projektu, na który składa się 
cykl debat Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście prze-
szłości? Poprzez organizowane panele dyskusyjne Fundacja stara się diagnozować te obszary stosun-
ków Polski z partnerami, które cechują trudności, wynikające z szeroko rozumianej przeszłości. To zaś 
pozwala formułować racjonalne recepty dla instytucji powołanych do rozwiązywania tych problemów. 
Co więcej, zagadnienie to nawiązuje do studium podyplomowego Dyplomacja publiczna w obszarze poli-
tyki pamięci, w ramach którego organizacja – we współpracy z uznaną publiczną uczelnią wyższą w Polsce 
– pragnie kształcić przyszłych pracowników instytucji, działających w obszarze tej swoistej soft power. 

Kategoria Strażnicy ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa) odzwierciedla odrębny 
obszar pracy Fundacji. Z jednej strony, dotyczy to gromadzenia, porządkowania, udostępniania i posze-
rzania wyjątkowego zbioru Biblioteki im. Janusza Kurtyki w Warszawie, z drugiej – rozwijającej się dzia-
łalności wydawniczej.

Wyrazem troski o edukowanie w sposób dostosowany do potrzeb współczesnego odbiorcy jest z kolei 
kategoria Innowacyjne formy edukacji historycznej, nawiązująca do projektu Nowy Format Historii. Obej-
muje on takie inicjatywy jak: Escape Room o charakterze historycznym czy kawiarnia historyczna. Dwie 
ostatnie kategorie konkursowe wraz z odpowiednimi obszarami aktywności Fundacji ujawniają się w syn-
kretycznej debacie Pamięć tradycyjna i innowacyjna – Strażnicy ksiąg kontra innowacyjne formy edukacji 
historycznej.

Wszystkie powyższe inicjatywy czerpią inspirację z poglądów i działań prof. Janusza Kurtyki. Jako pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005–2010 dbał o umiędzynarodowienie polskiej historiogra-
fii, lokalne upamiętnienia polskich bohaterów, czy dialog polsko-żydowski. W działaniach IPN należy rów-
nież dostrzec jego wkład w zakresie innowacyjnej działalności edukacyjnej, wykorzystującej chociażby, 
niestosowane wówczas na większą skalę, takie narzędzia jak strony internetowe lub wystawy plenerowe.

Tak szeroka i wielowątkowa aktywność Fundacji stanowi punkt, wokół którego gromadzą się różne śro-
dowiska. Łączy je troska o dobre imię Polski i jej historię. Jest to również szansa na trwałą, przemy-
ślaną i uporządkowaną działalność w przyszłości, w której przenika się współpraca organizacji poza-
rządowych, instytucji państwowych oraz osób prywatnych. Z tego powodu pragniemy zaprosić Odbior-
ców Przeglądu do wsparcia inicjatywy budowy Kapitału Żelaznego na rzecz promocji Polski i jej histo-
rii. Będzie on szansą na finansowanie rozbudowy wyżej nakreślonej działalności w przyszłości. Prezen-
tacji strategii powstania Kapitału Żelaznego służy czwarta sekcja niniejszej publikacji4.

4 Publikowana tutaj sekcja, dotycząca utworzenia Kapitału Żelaznego, stworzona została w ramach zadania „Prawda ma przyszłość”. 
Kapitał Żelazny dla promocji Polski: jej osiągnięć i historii. Etap I – przygotowanie. Zostało ono sfinansowane ze środków Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 
2018–2030.
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Na koniec pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim partnerom, bez których wsparcia opisywana ini-
cjatywa nie byłaby możliwa do zrealizowania, zwłaszcza wzmiankowanym już instytucjom dotującym. 
Podziękowania chcemy skierować również do patronów medialnych Przeglądu. Byli to:  TVP Historia, TVP 
3 Warszawa, TVP 3 Kraków, Polskie Radio 24, Polskie Radio RDC, „Do Rzeczy”, „Polska Zbrojna Historia”, 
„Gazeta Krakowska”, historykon.pl, historia.org.pl, dzieje.pl. 

Mamy nadzieję, że doroczny Przegląd Przeszłość/Przyszłość, syntetycznie zaprezentowany w niniejszej 
publikacji, spotka się z zainteresowaniem jego adresatów: przedstawicieli instytucji publicznych i spo-
łecznych, świata nauki i biznesu oraz wszystkich tych, którzy pragną zwiększyć swoje wysiłki dla budo-
wania pomostu między przeszłością a przyszłością. Z tego punktu widzenia szczególnego znaczenia 
nabiera to, co robimy właśnie teraz.

       Paweł Kurtyka
       Prezes Zarządu

       dr Damian Bębnowski
       Wiceprezes Zarządu 
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Piątek, 27 sierpnia 2021 r., 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

10:30–10:45 – rozpoczęcie Przeglądu Przeszłość/Przyszłość

10:45–12:30 – debata Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą (prof. Joanna Dyduch, 
dr Andrzej Szabaciuk, Hanna Radziejowska)

12:30–14:15 – debata Upamiętnienie w terenie (historia, lokalność, pamięć) (prof. Krzysztof Malicki, dr Maciej 
Korkuć, dr Piotr Oleńczak)

14:15–14:30 – przerwa kawowa

14:30–16:15 – debata Pamięć tradycyjna i innowacyjna – Strażnicy ksiąg kontra innowacyjne formy edukacji 
historycznej (dr Tomasz Makowski, dr Marek Szymaniak, Andrzej Mietkowski)

16:15–17:30 – obiad

17:30–19:30 – konferencja „Znicze w naszych dłoniach”. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego 
i muzealniczego w Polsce, w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu, na relacje polsko-żydowskie. 
Referaty (prof. Sebastian Piątkowski, dr Aleksandra Namysło, dr Piotr Setkiewicz) oraz dyskusja (prowa-
dzenie: dr Marcin Owsiński)

19:30–20:00 – przerwa kawowa

Przez cały dzień będzie można zapoznać się z wystawą poświęconą formą upamiętnienia Holokaustu  
na terenie Polski.

prZeGLĄD prZeSZŁOśĆ/prZYSZŁOśĆ
27–29 sierpnia 2021 r.

proGram



13

Przegląd
Przeszłość/Przyszłość 2021

Sobota, 28 sierpnia 2021 r., 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

10:00–10:30 – wystąpienia oficjalne

10:30–11:00 – podsumowanie promocji zagranicznych związanych z projektem Nagroda im. Janusza Kurtyki

11:00–13:00 – wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki Laureatom IV i V edycji (prof. Andrzej Nowak,  
dr Sławomir Dębski) oraz Wyróżnień (dr hab. Bogusław Kopka, prof. Marek Kornat). Wystąpienia Lau-
reatów i Wyróżnionych. Dyskusja Laureatów (prowadzenie: Tomasz Krok)

13:00–14:00 – obiad

14:00–17:00 – wręczenie Nagród Przeszłość/Przyszłość w kategoriach Konkursu:

 Upamiętnienie w terenie

 Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą

 Strażnicy ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa)

 Innowacyjne formy edukacji historycznej

 wręczenie Nagrody Przyjaciel Fundacji im. Janusza Kurtyki

17:00–17:30 – koncert

17:30–20:30 – zwiedzanie ekspozycji Muzeum

20:30–23:00 – spotkanie integracyjne

Niedziela, 29 sierpnia 2021 r.

10:00–11:00 – możliwość zwiedzania Biblioteki im. Janusza Kurtyki (Warszawa, ul. Rakowiecka 37)

11:30–12:30 – Msza św. w intencji środowiska skupionego wokół Fundacji im. Janusza Kurtyki (Narodowe 
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, Warszawa, ul. Rakowiecka 61)

12:30–17:30 – spacer historyczny po Warszawie Miasto dwóch powstań: śladami Żydów i Polaków w czasie 
okupacji niemieckiej (prowadzenie: Hubert Smoczyk)

17:30 – zapalenie zniczy pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego (Warszawa, plac Krasińskich)
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Opracowano na podstawie materiałów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Sulejówek, niewielka podwarszawska miejscowość, jest nierozerwalnie związana z osobą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z twórców niepodległej Polski. Piłsudski mieszkał bowiem 

w Sulejówku, wraz z żoną i córkami w dworku „Milusin”, w latach 1923–1926. Dom ten ufundowali 
Marszałkowi jego żołnierze. Dlatego właśnie w Sulejówku zbudowano Muzeum Józefa Piłsudskiego. 

Znajduje się ono w sąsiedztwie zabytkowego dworku, którego wnętrza są obecnie odtwarzane 
i będą wyglądać tak samo, jak w czasach, gdy Piłsudscy mieszkali w „Milusinie”. 

MuzeuM Józefa Piłsudskiego 
w suleJówku 

kolejne etapy życia Marszałka. W rodzinie nazy-
wany był „Ziukiem” i taki tytuł ma galeria, opowia-
dająca o jego młodości. „Wiktor” jest to nazwa gale-
rii, nawiązującej do pseudonimu konspiracyjnego 
Piłsudskiego oraz pokazującej go jako działacza 
niepodległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Galeria „Komendant” przestawia Piłsudskiego jako 
autora koncepcji zbrojnej walki o niepodległość 
i dowódcę I Brygady Legionów Polskich. Piłsudski 
stanął na czele odrodzonego państwa polskiego 

Większość kubatury nowoczesnego gmachu 
muzealno-edukacyjnego znajduje pod ziemią, 

by jego bryła nie zdominowała zabytkowego dworku 
i otoczenia. Budynek ten i dworek znajdują się na 
terenie parku, w którym odtworzony został również 
ogród warzywny, należący do rodziny Piłsudskich. 

Wystawa stała, Józef Piłsudski dla Rzeczypospolitej. 
1867–1935, znajduje się w podziemnej części nowego 
budynku. Dzieli się na galerie, przedstawiające 
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i był zwycięskim wodzem w wojnie z bolszewicką 
Rosją w 1920 r., dlatego kolejne galerie noszą nazwy 
„Naczelnik” i „Marszałek”. Ostatnia galeria –  „Sym-
bol” – ukazuje dziedzictwo Piłsudskiego i przejawy 
pamięci o nim.

Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w gru-
pach. Muzeum oferuje audioprzewodniki w pięciu 
językach (polski, polski migowy, angielski, nie-
miecki, rosyjski) oraz możliwość zwiedzania z prze-
wodnikiem. Bilety można kupić na miejscu lub przez 
Internet.

Muzeum prowadzi warsztaty muzealne dla uczniów 
na wszystkich poziomach nauczania, zarówno na 
wystawie (gdzie istnieje ścieżka rodzinna), jak 

i w salach edukacyjnych. W ofercie znajduje się 
program dla rodzin, lekcje muzealne, warsztaty, 
oprowadzania angażujące, zajęcia online i konkursy. 
Wszystkie elementy oferty edukacyjnej aktualnie 
realizowane są online. 

Szczegóły dotyczące oferty muzeum oraz informa-
cje na temat zakupu biletów są dostępne na stronie 
muzeumpilsudski.pl w zakładce „Zaplanuj wizytę”.

Muzeum Józefa Piłsudskiego jest instytucją kul-
tury współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundację 
Rodziny Józefa Piłsudskiego. 
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znicze w naszych dłoniach 
konferencJa i wystawa

Konferencja, wystawa towarzysząca oraz materiały konferencyjne, 
stanowiące część niniejszej publikacji, zrealizowane zostały w ramach zadania publicznego 

Konferencja „Znicze w naszych dłoniach”. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego 
i muzealniczego w Polsce, w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu, 

na relacje polsko-żydowskie, sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana  
z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

sEKcJA I
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konferencJa
znicze w naszych dłoniach. 

Pozytywne asPekty wPływu dorobku naukowego 
i Muzealniczego w Polsce, w sferze zachowania 

MieJsc PaMięci holokaustu, na relacJe Polsko-żydowskie

Konferencja dokona swoistego przeglądu dotychczasowych 
polskich inicjatyw, upamiętniających ofiary Holokaustu 

na ziemiach polskich, w sferze zachowania miejsc pamięci, 
w zakresie dorobku naukowego i muzealniczego, porówna je 

z początkami i zakresem upamiętnienia w innych krajach oraz 
przeanalizuje wpływ upamiętniania na świadomość Polaków 

i Żydów, a tym samym na współczesne i przyszłe relacje 
polsko-żydowskie, ukazując pozytywne aspekty wpływu 

upamiętnienia ofiar Holokaustu na nie.  

 

Na sesję złożą się trzy części: referaty, dyskusja między ekspertami 
oraz pytania z sali. Każdy z referentów przedstawi 20-minutowy 

referat w jednym z trzech obszarów: muzealnictwo, dorobek naukowy 
i badania nad świadomością.

Na kanwie wygłoszonych odczytów przeprowadzony zostanie panel dys-
kusyjny, w ramach którego wnioski z referatów zostaną ze sobą zesta-
wione celem połączenia perspektyw i wspólnego rozważenia problemu 
postawionego w tytule konferencji. Na koniec możliwe będzie zada-
nie pytań przez publiczność na sali oraz przez oglądających transmisję 
odbiorców amerykańskich.

Podczas Przeglądu Przeszłość/Przyszłość w dniach 27-29 sierpnia 2021 r. 
w Muzuem Jóżefa Piłsudskiego w Sulejówku będzie można zapoznać 
się z wystawą poświęconą formom upamiętnienia Holokaustu na tere-
nie Polski.
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Dr hab. Sebastian Piątkowski – histo-
ryk, specjalizujący się w zagadnie-
niach z zakresu dziejów najnowszych 
oraz archiwistyki. Pracownik Dele-
gatury Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Radomiu. Swoje zainteresowa-
nia naukowe koncentruje wokół pro-
blematyki historii gospodarczej i spo-
łecznej obszarów wiejskich i mało-
miasteczkowych Królestwa Polskiego 
w latach 1815–1918, dziejów społecz-
no-gospodarczych województwa kie-
leckiego w okresie międzywojen-
nym, polityki okupanta niemieckiego 
wobec ludności polskiej i żydow-
skiej w Generalnym Gubernatorstwie 
w latach 1939–1945 oraz aparatu par-
tyjno-administracyjnego na obszarze 
międzyrzecza Wisły i Pilicy po 1945 r. 
Autor kilku monografii (Więzienie nie-
mieckie w Radomiu w latach 1918–1945, 
Lublin 2009; Dni życia, dni śmierci. 
Ludność żydowska w Radomiu w latach 
1918–1950, Warszawa 2006; Radom. 
Historia miasta, Radom 2005) oraz 
licznych artykułów naukowych.

Dr Aleksandra Namysło – historyk, spe-
cjalizująca się w dziejach najnowszych. 
Pracownik Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Katowicach oraz Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich (Oddział Muzeum 
w Gliwicach). Swoje zainteresowa-
nia naukowe koncentruje wokół histo-
rii Żydów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim, problematyki Holokaustu 
oraz relacji polsko-żydowskich w okre-
sie II wojny światowej. Autorka rozpraw 
naukowych (Utracone nadzieje. Lud-
ność żydowska w województwie śląskim/
katowickim w latach 1945–1970, Kato-
wice 2012; Zanim nadeszła Zagłada… 
Położenie ludności żydowskiej w Zagłę-
biu Dąbrowskim w czasie okupacji nie-
mieckiej, Katowice 2009) oraz licznych 
artykułów poświęconych tymże zagad-
nieniom. Współkurator wystawy Życie 
przechowane. Mieszkańcy Górnego Ślą-
ska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą 
Żydom w czasie II wojny światowej, koor-
dynator projektu IPN Zagłada Żydów 
na ziemiach polskich. Wchodzi w skład 
Zarządu Fundacji Brama Cukermana, 
stypendystka Institute for Holocaust 
Research Yad Vashem w Jerozolimie.

Dr Piotr Setkiewicz – historyk, specja-
lizujący się w dziejach najnowszych. 
Kierownik Centrum Badań Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Swoje zaintere-
sowania naukowe koncentruje wokół 
zagadnienia zatrudnienia więźniów 
w niemieckim przemyśle oraz histo-
rii podobozów KL Auschwitz i innych. 
Autor kilku monografii (Z dziejów 
obozów IG Farben Werk Auschwitz 
1941–1945, Oświęcim 2006; Kremato-
ria i komory gazowe Auschwitz, Oświę-
cim 2010; Załoga SS w KL Auschwitz, 
Oświęcim 2017) oraz licznych artyku-
łów naukowych poświęconych tejże 
problematyce. Konsultant wystawy 
Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja 
w Auschwitz. Redaktor naczelny 
„Zeszytów Oświęcimskich”. Odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
brązowym Medalem „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis”, Srebrnym Medalem 
„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” 
oraz Srebrnym Medalem za Długolet-
nią Służbę.

Moderator dyskusji

Dr Marcin Owsiński – historyk, specjalizujący się w dziejach XX wieku. Kierownik Działu Nauko-
wego w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii 
obozu Stutthof (m.in. losów różnych grup więźniów, budowy i funkcjonowania struktur obozowych); 
powojennych dziejów miejsca pamięci na terenie byłego KL Stutthof; procesów stutthofskich po 
wojnie oraz pamięci i jej przemian na przykładzie Stutthofu i jego więźniów. W swojej pracy nauko-
wej podejmuje także zagadnienia z obszaru pamięci historycznej. Autor monografii (Polscy więź-
niowie polityczni w obozie Stutthof 1939-1945, Toruń 2001; Naznaczeni. Stutthof – obozy – Sztutowo 
w latach 1945–1962. Dzieje gminy, gromady i miejsca pamięci, Sztutowo 2015) oraz licznych artyku-
łów naukowych. Kurator, współkurator i autor wystaw muzealnych (Stutthof 1939–1945. Historia i jej 
świadkowie; Teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1942–2012. Miej-
sca, pamięć, ludzie; Stutthof 8/9 maja 1945 r. Historia i pamięć; Świadkowie generacji).

referenci
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nagroda
iM. Janusza kurtyki

Wchodzące w skład Przeglądu podsumowanie promocji zagranicznych prac polskich historyków, 
związanych z Nagrodą im. Janusza Kurtyki – odnoszone zarówno do wydarzenia, jak i publikacji 

– wpisuje się w projekt Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności 
osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych 

pozycji w latach 2019–2020, sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(od 2021 r. – Ministerstwo Edukacji i Nauki) w ramach programu „DIALOG” w latach 2018–2021.

sEKcJA II
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Opracowanie: dr Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie), 
Łukasz Płoski (Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)

nagroda iM. J. kurtyki 
– PodsuMowanie dotychczasowych 

działań ProMocyJnych
 za granicą 

wszystkie zgłoszenia pod kątem formalnym i mery-
torycznym. Na podstawie jego rekomendacji, Rada 
Programowa Fundacji kieruje pięć wybranych prac 
do recenzji. Przygotowuje je Komisja Recenzentów, 
składająca się z wybitnych znawców konkursowej 
tematyki. Na podstawie recenzji, Rada Programowa 
dokonuje w anonimowym głosowaniu wyboru Lau-
reata. Dzięki tej trzyetapowej, rygorystycznej pro-
cedurze, opartej o naukowe metody i przesłanki, 
gwarantujemy najwyższy poziom promowanych za 
granicą prac.

Dla zwiększenia prestiżu Konkursu, nagłośnienia 
wyróżnionej książki w Polsce, ale także przygotowa-
nia gruntu pod promocję zagraniczną, po wybraniu 
Laureata Fundacja organizuje uroczystą galę kon-
kursową, która gromadzi wybitnych przedstawi-
cieli życia społecznego, politycznego oraz świata 
nauki i biznesu. W dotychczasowych edycjach Kon-
kursu (2017–2019), wydarzenie było organizowane 
w Pałacu Belwederskim we współpracy z Kancela-
rią Prezydenta RP.

Nagrodzona praca jest następnie tłumaczona na 
wybrane języki kongresowe i wydawana za granicą, 
we współpracy z uznanym zachodnim wydawnic-
twem naukowym. Publikacji towarzyszy podróż, pro-
mująca pracę w ramach spotkań autorskich zorga-
nizowanych przez Fundację w ważnych ośrodkach 
naukowych Zachodu.

Nagroda im Janusza Kurtyki jest to największy 
oraz najważniejszy obszar działalności Fun-

dacji, organizowany corocznie od 2017 roku. Jego 
celem jest promocja polskiej historii i historiografii 
za granicą, a formą – przetłumaczenie wyłonionych 
w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Kurtyki publi-
kacji na języki obce, następnie ich wydanie i promo-
cja na rynkach zagranicznych. Dzięki temu udaje się 
zwiększać ogólny stan wiedzy i pokonywać uprze-
dzenia w możliwie najlepszy sposób, tzn. oparty na 
rzetelnych naukowych podstawach. 

W latach 2018–2021 wybrane inicjatywy związane 
z Nagrodą im. Janusza Kurtyki stanowiły pro-
jekt Umiędzynarodowienie polskiej historiografii 
i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich 
badaczy poprzez poszerzenie dostępności języko-
wej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019–
2020. Został on sfinansowany przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 r. – Mini-
sterstwem Edukacji i Nauki) w ramach programu 
„DIALOG” w latach 2018–2021.

O Nagrodzie im. Janusza Kurtyki

Inicjatywy związane z Nagrodą im. Janusza Kurtyki 
przebiegają rokrocznie według podobnego sche-
matu. Co roku ogłaszany jest Konkurs, w którym 
wziąć udział mogą przedstawiciele nauk humani-
stycznych, społecznych i prawnych, będący auto-
rami monografii, wpisujących się w tematykę Kon-
kursu w danym roku. Zespół Konkursowy bada 
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KOnKurSY 
O naGrODę im. JanuSZa KurtYKi 

w Latach 2017–2019 

W latach 2017–2019 przeprowadzono trzy edycje 
Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. 

Dzięki nim stała się możliwa promocja polskiej historiografii za granicą. 
Za jej realizację w latach 2019–2021 odpowiadała Fundacja.
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Laureatem I edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki został prof. 
Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej, Polska Akademia Nauk, 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), autor pracy pt. „To co 
widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powo-
jenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (IH PAN, PTH, Wydaw-
nictwo Neriton, Warszawa 2015, ss. 350).

Wyróżnienie w Konkursie otrzymał prof. Mieczysław Nurek (Uniwersytet 
Gdański) za książkę pt. Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie po II wojnie światowej (Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, ss. 718). 

Dzięki staraniom Fundacji, nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka, na rynku 
polskim ukazało się nowe wydanie pracy prof. Wolszy pod zmienionym 
tytułem: Dotyk Katynia. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytują-
cych Katyń w 1943 roku (Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2018, ss. 349). 

W 2018 r., we współpracy z Carolina Academic Press w Stanach Zjedno-
czonych, wydane zostało angielskie tłumaczenie książki prof. Wolszy 
pt. Encounter with Katyn. The Wartime and Postwar Story of Poles who 
Saw the Katyn Site in 1943 (Janusz Kurtyka Foundation, Carolina Acade-
mic Press, Durham 2018, ss. 421). 

Edycja I 2017: 
prZeStrZeń mięDZY DwOma tOtaLitarYZmami

– Dramat SpOŁecZeńStwa i pańStwa
polskieGo w XX w.
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Edycja II 2018:
prZeStrZeń pOLSKieJ niepODLeGŁOści

Laureatem II edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki został prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet 
Jagielloński), autor pracy pt. Wielka Wojna Polaków 1914–1918 (WN PWN, Warszawa 2018, ss. 452). 

Wyróżnienie w Konkursie otrzymała dr Justyna Dudek (Instytut Pamięci Narodowej) za książkę pt. Marian 
Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant (IPN, Lublin 2016, ss. 382). 

W 2021 r., we współpracy z wydawnictwem naukowym Peter Lang, wydane zostały dwa przekłady dzieła 
prof. Chwalby, w języku angielskim i niemieckim:

The People of Poland at War: 1914–1918 (Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 426); 

Der Krieg der anderen. Die Polen und der Erste Weltkrieg 1914–1918 (Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, 
Warschau 2021, ss. 442). 
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Edycja III 2019:
pOLSKa: wOJna i Granice

w XX w.
Laureatem III edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki został dr Damian K. Markowski  (Instytut 
Pamięci Narodowej), autor pracy pt. Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918 (Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2019, ss. 479). 

W 2021 r., we współpracy z wydawnictwem naukowym Peter Lang, wydane zostały dwa przekłady mono-
grafii dr. Markowskiego, w języku angielskim i niemieckim:

Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918 (Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 412); 

Zwei Aufstände. Die Schlacht um Lemberg 1918 (Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, Warschau 2021, 
ss. 456). 
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W związku z wręczeniem prof. Wolszy Nagrody 
im. Janusza Kurtyki, 23 listopada 2017 r. Fun-

dacja, we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, 
zorganizowała w Belwederze konferencję naukową 
pt. Dotyk Katynia. Zbrodnia Katyńska w perspekty-
wie międzynarodowej. Polityka, tożsamość, nar-
racje. Wzięli w niej udział czołowi znawcy tematu 
z Polski i Rosji: prof. Tadeusz Wolsza, prof. Wojciech 
Materski (Polska Akademia Nauk), prof. Boris Soko-
lov (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uni-
wersytet Warszawski), dr Witold Wasilewski (Insty-
tut Pamięci Narodowej) oraz dr Aleksander Gurjanow 
(Stowarzyszenie „Memoriał” w Moskwie). 

Kolejne etapy I edycji Konkursu oraz tłumaczenie 
książki prof. Wolszy zrealizowano dzięki wsparciu 
Fundacji PZU, Polskiej Wytwórni Papierów Warto-
ściowych S.A. oraz Muzeum Historii Polski w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra”.

prOmOcJa
pOLSKieJ hiStOriOGrafii 

Za GranicĄ

Pokłosiem wspomnianej konferencji i jej rozsze-
rzeniem była wieloautorska monografia naukowa 
w języku angielskim, wydana w 2020 r. razem z Insty-
tutem Pamięci Narodowej, podsumowująca pol-
skie i światowe badania nad Katyniem do 2018 r.: 
The Katyń Massacre. Current Research (red. D. Bęb-
nowski, F. Musiał, The Institute of National Remem-
brance, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw–Cra-
cow 2020, ss. 240). Książka została rozdystrybu-
owana do ważniejszych bibliotek i placówek nauko-
wych w takich krajach jak: Australia, Białoruś, Cze-
chy, Francja, Izrael, Kanada, Litwa, Niemcy, Polska, 
Rumunia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, 
Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 
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Razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 r. 
– Ministerstwem Edukacji i Nauki), w ramach programu „DIA-

LOG”, możliwe stało się przeprowadzenie szeregu inicjatyw związa-
nych z wymienionymi edycjami Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. 
Przeprowadzono galę wręczenia Nagrody dr. Markowskiemu, przetłuma-
czono na języki angielski i niemiecki oraz wydano wspólnie z międzyna-
rodowym wydawnictwem naukowym Peter Lang nagrodzone w II i III edy-
cji Konkursu prace prof. Chwalby i dr. Markowskiego. Działania te stały 
się podwaliną pod spotkania promujące polską historiografię za granicą, 
które trwać będą jeszcze w 2021 r. Warto je przybliżyć.

W 2019 r. zorganizowano cykl sześciu spotkań promocyjnych w wiodą-
cych ośrodkach intelektualnych Stanów Zjednoczonych z udziałem prof. 
Wolszy i delegacji Fundacji. Każde z nich składało się z wykładu autora 
oraz dyskusji nad książką. Uzupełnieniem były prezentacje anglojęzycz-
nej broszury, informującej o projekcie i książce (zatytułowanej Gene of 
Freedom) oraz filmu nagranego w nowoczesnej konwencji book trailer. 
Spotkania były następujące: 

umięDZYnarODOwienie 
pOLSKieJ hiStOriOGrafii 

we wSpóŁpracY 
Z miniSterStwem eDuKacJi i nauKi
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13 listopada
University St. Thomas, Houston, gospodarz: dr John Hittinger, tytuł 
sesji: The Katyn Massacre as a Component of the Memory of the 20th 
Century’s Totalitarianism and of the Identity of Poles;

14 listopada
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Nowy Jork, gospodarz: 
Iwona Drąg-Korga, tytuł sesji: Witnesses of the Truth and Their Legacy. 
Polish Historical Policy as Exemplified in the Publication of Professor 
Tadeusz Wolsza’s ”Encounter with Katyn”;

16 listopada
wywiady dla Polskiego Radia 1030 Chicago oraz Radia Polski.FM, Chi-
cago;

17 listopada
Polish National Alliance, Chicago, spotkanie dla Polonii, tytuł sesji: 
Katyń: Świadkowie prawdy i ich spuścizna. Polska polityka historyczna 
w kontekście wydania przez Fundację im. Janusza Kurtyki w USA książki 
„Encounter with Katyn” Tadeusza Wolszy;

18–20 listopada
National Press Club, Waszyngton, międzynarodowa konferencja histo-
ryczna Poland First to Fight, stoisko promocyjne Fundacji, prezentacja 
sylwetki autora i jego książki podczas obrad, referat prof. Wolszy na 
temat międzynarodowych aspektów zbrodni katyńskiej (19 listopada);

18 listopada
Victims of Communism Memorial Foundation, Waszyngton, gospo-
darz: prof. Jakub Tyszkiewicz, tytuł sesji: The Sovietization of East 
Central Europe as Exemplified by the Katyn Massacre;

18 listopada
Ambasada Indii, Waszyngton, promocja książki podczas przyję-
cia i transmisji filmu A Little Poland in India (reż. Annu Radha), historii 
Jama Saheb Digvijaysinhjiego, zwanego dobrym Maharadżą, który ura-
tował ponad tysiąc polskich sierot ewakuowanych z terenów Związku 
Sowieckiego;

19 listopada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Waszyngton, promocja książki 
podczas przyjęcia;

20 listopada
Institute of World Politics, Waszyngton, gospodarz: prof. Marek Jan 
Chodakiewicz, tytuł sesji: International Aspects of the Katyn Massacre.  
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Dzięki współpracy Fundacji z prof. Jackiem Tebinką (Uniwersytet Gdań-
ski), książka Laureata dotarła również do przedstawicieli innych ośrod-
ków akademickich na świecie: prof. Thomasa Wegenera Friisa (Uni-
versity of Southern Denmark, Odense), prof. Erika Kulaviga (University 
of Southern Denmark, Odense), prof. Michaela Goodmana (King’s Col-
lege London), prof. Bernda Schaefera (George Washington University, 
Waszyngton), dr. Ivo Juurveego (International Centre for Defence and 
Security, Tallin), Karla L. Klevego (Norwegian National Aviation Museum, 
Bodø) oraz Marka Kramera (Harvard University, Cambridge).

W 2021 r. zorganizowano w formie zdalnej spotkanie promocyjne dedyko-
wane książkom prof. Chwalby i dr. Markowskiego pt. Gegenseitige Wahr-
nehmung, Beziehungsgeschichte und Dialog im deutsch-polnischen For-
schungskontext. Współorganizatorem debaty było Centrum Badań Histo-
rycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. W rozmowie wzięli udział 
m.in. badacze z Niemiec: prof. Natali Stegmann (Uniwersytet Ratyzbonie) 
oraz dr hab. Jochen Böhler (Uniwersytet Friedricha Schillera, Imre Ker-
tész Kolleg, Jena). Moderatorem dyskusji była dr Iwona Dadej (Centrum 
Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie). Podczas spo-
tkania poruszono problematykę obu prac, ich tłumaczeń oraz wyzwań 
i perspektyw badawczych wokół zagadnień I wojny światowej i okresu 
międzywojennego.

Dalsza promocja prac prof. Chwalby i dr. Markowskiego obejmie w 2021 r. 
spotkania w formie zdalnej lub stacjonarnej w następujących ośrod-
kach naukowych:

Uniwersytet Wiedeński, we współpracy z Instytutem Polskim w Wied-
niu, gospodarz: prof. Christoph Augustynowicz;

Uniwersytet w Bazylei;

Central Connecticut State University, New Britain, gospodarz: dr Mie-
czyslaw B. Biskupski;

University St. Thomas, Houston, gospodarz: dr John Hittinger.
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nagroda

W 2020 r. temat IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki brzmiał: 
Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej. Napłynęło łącz-

nie 30 prac. Laureatem został prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński, 
Polska Akademia Nauk, Instytut Pamięci Narodowej) za książkę pt. Pierwsza 
zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement (Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2015, ss. 606).

konkurs 
O naGrODę im. JanuSZa KurtYKi 

Edycja IV 2020 r.
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Rok 1920 był niewątpliwie jednym z newralgicznych momentów w krót-
kich dziejach II Rzeczypospolitej. Oto bowiem odradzające się państwo 
polskie stanęło przed koniecznością oparcia się bolszewickiej nawale, 
która zagrażała jego istnieniu. Jak się szybko okazało, dla jego przy-
szłości równie ważny, jak ofiara złożona na bitewnych polach, stał się 
atrament przelany przy zielonych stolikach.

Andrzej Nowak rozpoczyna swoją książkę od nakreślenia miejsca odro-
dzonej Polski w systemie wersalskim. Przytaczając opinie innych bada-
czy, historyk zwraca uwagę, że istnienie wbitej klinem między Niemcy 
a Rosję Rzeczypospolitej w przyjętym kształcie mocno naruszało inte-
resy obydwu tych państw. Ci pierwsi nie mogli bowiem pogodzić się 
z utratą na jej rzecz Wielkopolski, części Śląska oraz terenów na Pomo-
rzu, wschodni sąsiedzi zaś musieli oddać jej swoje zachodnie rubieże, 
które dawały im strategiczne połączenie z Niemcami.

Pierwsza zdrada Zachodu przedstawia rozgrywki dyplomatyczne, jakie 
toczono w 1920 r. wokół wojny polsko-bolszewickiej. Andrzej Nowak 
w ciekawy sposób kreśli stanowiska poszczególnych państw oraz wyja-
śnia ich przyczyny, najszerzej analizując postawę Wielkiej Brytanii. Kra-
kowski historyk upatruje podobieństw między konferencjami w Spa 
(1920 r.) i Monachium (1938 r.), co znajduje zresztą swój wyraz w tytule 
książki. Podczas obydwu tych wydarzeń zastosowano bowiem politykę 
appeasementu – pokój okupiono narzuceniem słabszemu z partnerów 
niekorzystnych zmian terytorialnych.

Autor wykorzystał do swoich rozważań liczne archiwalia brytyjskie 
i amerykańskie oraz sięgnął do materiałów rosyjskich. Książka została 
napisana przystępnym językiem, a narrację wzbogacają liczne cytaty. 
Niewątpliwie jest to pozycja, która może znaleźć uznanie zarówno wśród 
profesjonalnych badaczy dziejów, jak również pasjonatów historii, pra-
gnących zgłębić swoją wiedzę na temat początków II Rzeczypospolitej.

dr Artur Goszczyński (Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)

Prof. dr hab. Andrzej Nowak 
– historyk, specjalizujący się 
w dziejach Polski i powszechnych 
XIX i XX w., sowietolog. Kierownik 
Zakładu Historii Europy Wschod-
niej Instytutu Historii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego oraz Pra-
cowni Historii Europy Wschod-
niej i Studiów nad Imperiami XIX 
i XX wieku w Zakładzie Historii XX 
wieku Polskiej Akademii Nauk. 
Swoje zainteresowania naukowe 
koncentruje wokół zagadnień 
dotyczących historii Europy 
Wschodniej, stosunków pol-
sko-rosyjskich oraz problematyki 
sowietologicznej. Autor ponad 
30 książek, ponad 200 artykułów 
naukowych i recenzji oraz prze-
szło 400 tekstów publicystycz-
nych. Laureat licznych nagród 
i wyróżnień. Członek Narodowej 
Rady Rozwoju, Kolegium Insty-
tutu Pamięci Narodowej oraz Pol-
sko-Rosyjskiej Komisji Historycz-
nej PAN-RAN oraz innych organi-
zacji. Redaktor naczelny „Kwar-
talnika Historycznego”, członek 
komitetu redakcyjnego czasopi-
sma „Dzieje Najnowsze”. Kawaler 
Orderu Orła Białego, odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.
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Recenzja konkursowa książki

Angielska niechęć do Polski w latach 1918–1920 jest już powszechnie znana i częściowo opisana. Sprawa 
dotyczy zarówno odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r., jak i późniejszych wydarzeń, 
związanych z obroną granic II Rzeczypospolitej. O ile w literaturze przedmiotu angielscy badacze unikali 
wchodzenia w nadmierne szczegóły na temat działalności dyplomacji brytyjskiej w latach 1919–1920 w kon-
tekście relacji z bolszewikami, przede wszystkim przed decydującym starciem – bitwą warszawską w sierp-
niu 1920 r., o tyle praca Andrzeja Nowaka odsłania nieznane wcześniej kulisy haniebnych pomysłów Davida 
Lloyda George’a pozbawienia Polski bądź to niepodległości, Kresów Wschodnich, czy też przyzwolenia na 
jej sowietyzację bez oglądania się na skutki wydarzenia. Skala zaangażowania brytyjskiego premiera w tym 
zakresie wręcz poraża. Nawet już po zakończeniu bitwy warszawskiej brytyjscy politycy z premierem na 
czele, zastanawiali się, czy Polacy w ogóle zasługiwali na zwycięstwo i, czy z punktu widzenia Londynu ów 
sukces jest korzystny? Nie na darmo w stolicy Wielkiej Brytanii rezydowali w lipcu i w sierpniu 1920 r. dwaj 
bolszewiccy dygnitarze Leonid Krasin i Lew Kamieniew, którzy pod pozorem rozmów handlowych oczeki-
wali na klęskę Józefa Piłsudskiego i angielskie pozwolenie na sowietyzację Polski. Bolszewiccy dygnitarze 
jednocześnie skutecznie zniechęcali Anglików do jakiejkolwiek pomocy dla Polski. Z kolei Anglicy do swojej 
koncepcji próbowali przekonać jeszcze Francuzów i Amerykanów, z różnym skutkiem. Jednocześnie dawali 
więcej wiary władzom np. Czechosłowacji w ocenie sytuacji w regionie, które były szczególnie zaintere-
sowane klęską Polaków w wojnie z bolszewikami. To prezydent Czechosłowacji Tomasz Masaryk podkre-
ślił pod koniec lipca 1920 r., że próba ratowania Polski byłaby marnowaniem czasu, środków, ludzi i ener-
gii. Możliwości obronne Polski ocenił na co najwyżej dziesięć dni. W końcu podkreślił, w nie mniej absur-
dalnej argumentacji, że Czechosłowacja jest bezpieczna i dla bolszewików nie stanowi atrakcyjnego łupu 
(to kraj chłopów, drobnych rolników, a nie szlacheckich <panów> jak Polska).

Profesor Andrzej Nowak szeroko odwołał się do dokumentacji angielskiej i amerykańskiej oraz rosyjskiej 
proweniencji, do której wcześniej nie dotarli inni krajowi badacze (np. raporty brytyjskich dyplomatów z War-
szawy, np. Horacego Rumbolda lub dziesiątki ważnych dokumentów przygotowanych przez najbliższych 
doradców premiera Wielkiej Brytanii, np. przez sekretarzy Davida Lloyda George’a – Philipa Kerra i Mauri-
ce’a Hankeya). Przywołał również bałamutne prace zachodnich badaczy, którzy bądź pomijali ważne doku-
menty, bądź też nadawali niektórym materiałom kuriozalne interpretacje. Mogę nawet zaryzykować kon-
statację, że polski historyk wręcz rozprawił się z brytyjską historiografią na temat angielskich inicjatyw 
związanych z wojną polsko-bolszewicką.

Poraża liczba przywołanych przez prof. Andrzeja Nowaka kompromitujących dokumentów proweniencji 
najwyższych władz Wielkiej Brytanii. Gdyby sprawa dotyczyła jednostkowego raportu, czy też pojedynczej 
opinii, można byłoby skonstatować, że premier Wielkiej Brytanii, być może odcięty od wiarygodnych infor-
macji z Europy Środkowo-Wschodniej, poszukuje najlepszego wyjścia z dramatycznej sytuacji w Polsce. 
Niestety, dla dyplomacji brytyjskiej, badania polskiego historyka potwierdziły zupełnie inny obraz sprawy. 
Z wiarygodnych ustaleń Andrzeja Nowaka wynika, ze David Lloyd George po prostu skazał Polskę, jeszcze 
przed decydującym starciem, na pewną porażkę i nie było dziełem przypadku to, że w stolicy Wielkiej Bryta-
nii bez przerwy rezydowali bolszewiccy politycy, którzy nie tylko mamili Anglików kłamliwymi informacjami 
na temat intencji Lenina wobec Polski, ale też zachęcali robotników londyńskich do torpedowania wszelkiej 
pomocy dla Warszawy. Z punktu widzenia Polski sytuacja była niewątpliwie dramatyczna. Autorowi udało 
się udowodnić w przekonywujący sposób, że stanowisko najwyższych władz w Londynie wobec Polski było 
konsekwentne bez względu na sytuację na froncie wojny polsko-bolszewickiej. Raporty i ekspertyzy wydo-
byte z angielskich archiwów wskazują, że premier Wielkiej Brytanii i jego najbliżsi doradcy oceniali iden-
tycznie negatywnie wszystkie inicjatywy Polaków na wschodzie w kwietniu i maju 1920 r., w czerwcu i lipcu 
1920 r. oraz w trakcie kulminacyjnych wydarzeń sierpnia 1920 r., bez względu na ich cel i rezultat. Zresztą im 
skala porażek i niebezpieczeństwo utraty przez Polskę niepodległości były coraz bardziej realne, entuzjazm 
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Anglików i ich szczodrość w rozdawnictwie bolszewikom ziem polskich były coraz większe. Towarzyszyła 
tym wydarzeniom rozwinięta krytyka Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego oraz kilku innych polskich 
polityków (np. Władysława Grabskiego, Romana Dmowskiego) . Bardzo często wyłowione z dokumentów 
rosyjskich i angielskich opinie na temat polskich mężów stanu i ich decyzji były zbieżne (przykładowo Jan 
Dąbski w świetle dokumentów był pożytecznym durniem). Z kolei na temat Józefa Piłsudskiego można 
w recenzowanej pracy odszukać przynajmniej kilkanaście angielskich różnego rodzaju krzywdzących opi-
nii, niektórych wręcz nieprawdopodobnych (np. dotyczących wyglądu zewnętrznego). David Lloyd George 
np. zalecał Polakom szukania pokoju za wszelką cenę i na własną rękę. Jednocześnie dał też do zrozumie-
nia, że Wielka Brytania uzna za sprawiedliwy tylko taki układ, w którym Polska zrezygnuje ze znacznych tery-
toriów, które zamieszkuje wyraźna rosyjska większość. (...) Lloyd George postawił właściwie kropkę nad i, gdy 
stwierdził wreszcie, że jego rząd nie tylko nie pomoże Polsce w ewentualnej akcji zaczepnej (czy prewencyj-
nej) przeciw Rosji sowieckiej, lecz także gotów jest nawet umyć ręce w przypadku agresji sowieckiej, którą 
można uznać za <sprawiedliwą>. Dość tu tylko zauważyć, że dla brytyjskiego premiera każda bolszewicka 
agresja na Polskę była sprawiedliwa i uzasadniona.

Po lekturze książki mam drobną sugestię, dotyczącą jej tytułu. Z ustaleń Andrzeja Nowaka bez cienia naj-
mniejszej wątpliwości wynika, że to właśnie David Lloyd George był w 1920 r. najlepszym sojusznikiem 
Włodzimierza Lenina. Parafrazując tytuł innej głośnej książki autorstwa Aleksandra Bregmana Najlep-
szy sojusznik Hitlera, można w tym miejscu zaproponować nowy tytuł dla czynionych rozważań. Mam tu na 
myśli następujące ujęcie: Najlepszy sojusznik Lenina.

W konkluzji pragnę podkreślić, że zgłoszona do konkursu monografia Andrzeja Nowaka pt. Pierwsza zdrada 
zachodu. 1920 – zapomniany appeasement to niewątpliwie pionierska praca na temat stanowiska Wielkiej 
Brytanii wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Autor odwołał się do nieznanej wcześniej dokumentacji, 
na bazie której zdemaskował prawdziwe oblicze premiera Wielkiej Brytanii i jego doradców w sprawie wojny 
polsko- bolszewickiej oraz szeroko omówił wyjątkowo przychylną politykę Anglików wobec agresorów ze 
wschodu, którzy na zachód zamierzali przejść „po trupie Polski”. Biorąc pod uwagę temat rozważań, wyko-
rzystaną bazę źródłową oraz kompromitację brytyjskiej dyplomacji (którą w późniejszym okresie angielscy 
historycy skutecznie ukrywali) promuję tę pracę do głównej nagrody. Angielskojęzyczna wersja książki prof. 
Andrzeja Nowaka oraz jej promocja na Wyspach Brytyjskich i w USA wydają się jak najbardziej wskazane.

prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej,  
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
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wyróżnienie

Wyróżnienie w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki otrzy-
mał dr hab. Bogusław Kopka za książkę pt. Gułag nad Wisłą. Komuni-
styczne obozy pracy w Polsce 1944–1956 (Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2019, ss. 320). 

Książka dotyczy zagadnienia, które jest jednym z najbardziej tajemni-
czych epizodów w najnowszych dziejach Polski. Tytułowy „gułag” to 
system obozów, który istniał w stalinowskiej Polsce. Po wojnie trafiali 
do nich zarówno niemieccy jeńcy wojenni, folksdojcze, ale też żołnierze 
Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, Narodowych Sił Zbroj-
nych, Batalionów Chłopskich, członkowie Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość. W 1950 r. ziemie polskie zaczęli opuszczać niemieccy jeńcy 
wojenni. Nie oznaczało to jednak, że obozy pracy przymusowej dla jeń-
ców wojennych i autochtonów opustoszały. W ich miejsce zaczęto zakła-
dać obozy nowego typu – ośrodki pracy więźniów, organizowane przy 
dużych zakładach pracy związanych z przemysłem ciężkim. Trafiali tam 
uczniowie, studenci skazani za tzw. działalność antypaństwową, a także 
żołnierze podziemia niepodległościowego i chłopi prześladowani przez 
państwo komunistyczne. Lista tego typu obozów jest długa: Jaworzno, 
Rembertów, Oświęcim, Majdanek, Łambinowice, Potulice, Mielęcin… 
Tak więc po 1945 r. na ziemiach polskich nadal istniały obozy, które kilka 
lat wcześniej utworzyli Niemcy. Po wojnie przejęli je Sowieci, następnie 
polscy komuniści. 

Praca została napisana w oparciu o dokumenty byłego aparatu bezpie-
czeństwa, a także wspomnienia byłych więźniów. Choć cechuje ją bogata 
warstwa faktograficzna, walorem pozostaje jasny, przejrzysty i przy-
stępny język. Niewątpliwie jest ważnym krokiem do przybliżenia tema-
tyki obozów pracy w powojennej Polsce.

dr Ewa Rzeczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab. Bogusław Kopka – histo-
ryk, specjalizujący się w dziejach 
XX w. Znawca problematyki funk-
cjonowania obozów koncentra-
cyjnych w Polsce. Autor mono-
grafii Gułag nad Wisłą. Komu-
nistyczne obozy pracy w Polsce 
1944–1956 (Kraków 2019); Konzen-
trationslager Warschau. Historia 
i następstwa (Warszawa 2007), 
Obozy pracy w Polsce 1944–1950. 
Przewodnik encyklopedyczny 
(Warszawa 2002), a także wyboru 
dokumentów: Księga bezprawia. 
Akta normatywne kierownictwa 
resortu bezpieczeństwa publicz-
nego 1944–1956 (Warszawa 2011) 
oraz licznych artykułów nauko-
wych. Laureat Stypendium im. 
Marty Fik przyznawanego przez 
Fundację Kultury w Warszawie 
oraz Nagrody KLIO. Członek Rady 
Naukowej Instytutu De Republica.
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Recenzja konkursowa książki

Bardzo trafny tytuł, świeża tematyka, zgrabna narracja, klarowna kon-
strukcja, przekonywująca argumentacja, szeroki i dobrze zaprezen-
towany kontekst historyczny – to przepis Bogusława Kopki na dzieło 
o dużej wartości poznawczej i literackiej. Dodatkową zaletą książki jest 
też data wydania: rok 2019.

Na temat komunistycznych obozów pracy ukazało się szereg opracowań 
przyczynkarskich i popularnych. Brakowało dzieła kompletnego, a takim 
jest „Gułag nad Wisłą”. Jego autor sięgnął do bardzo solidnie zebranej 
literatury i źródeł. Brakuje źródeł sowieckich, ale jest to oczywiste, gdyż 
znajdują się pod kluczem Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej. Bar-
dzo cenny jest wstęp, prezentujący dzieje obozów pracy w państwach 
totalitarnych, na przykładzie III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Autor 
przypomina, że pomysł „polskie obozy śmierci” wylansowali politycy 
i dziennikarze niemieccy w latach 50. XX w. w RFN, w tym byli członko-
wie SS i gestapo, podobnie jak i terminy: „naziści”, i „hitlerowcy”, zamiast 
Niemcy. Już z tego punktu widzenia książka Kopki wydana za granicą 
byłaby z pożytkiem dla Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej polityki histo-
rycznej. Autor dowodzi, że „polski gułag” był wzorowany na sowieckim 
gułagu, a pomoc „instruktorów” NKWD była znacząca. Dowodzi też, że 
każdy mógł się znaleźć za drutami obozów: nie tylko Niemcy, ale Ślązacy, 
Ukraińcy, Rusini, żołnierze AK i WIN a także tzw. spekulanci i zbyt głośni 
krytycy stalinowskich porządków w Polsce. Czerwony terror w polskiej 
wersji nie różnił się od sprawdzonej wersji sowieckiej. 300 tys. więźniów 
i 25 tys. ofiar – to „dorobek” polskiego gułagu; taka była skala opresji, 
gwałtu i przemocy.

Niniejszym rekomenduję książkę Bogusława Kopki do pierwszej nagrody 
w Konkursie imienia Janusza Kurtyki.

prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)



59

Przegląd
Przeszłość/Przyszłość 2021

pozostałe książki finałowe

Kornat Marek, Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939, Wydawnictwo Arcana, Warszawa 2001, ss. 623. 

Książka Marka Kornata składa się w zasadzie z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi próbę monograficz-
nego ujęcia działalności funkcjonującego w latach 1930–1939 w Wilnie Instytutu Naukowo-Badawczego 
Europy Wschodniej oraz początków badań sowietologicznych w Rzeczypospolitej okresu międzywojnia. 
Ośrodek ten był nie tylko jedynym przed wojną polskim centrum studiów nad systemem obowiązującym 
w kraju rad, ale również należał do prekursorów tej dziedziny badań i refleksji na świecie. Tym samym pra-
cownicy wileńskiej instytucji mieli poważny udział w kształtowaniu podstaw myśli sowietologicznej. Kor-
nat szczegółowo przedstawia model funkcjonowania Instytutu oraz funkcjonującej przy nim Szkoły Nauk 
Politycznych, sylwetki pracujących tam wykładowców oraz ich zainteresowania naukowe. Szczególnie pod-
kreśla przy tym rolę dwóch czołowych badaczy: Stanisława Swianiewicza, który wyodrębnił sześć obsza-
rów studiów sowietologicznych, definiując tym samym kierunki badań w ramach tej dziedziny, oraz Wik-
tora Sukiennickiego, twórcę szerokiej syntezy przemian ustrojowych w kraju rad od przewrotu bolszewic-
kiego do uchwalenia konstytucji ZSRS w 1936 r.

Druga część książki zawiera wybór prac badaczy Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wil-
nie. Teksty te zostały uwzględnione w rozdziałach problemowych, które koncentrują się wokół zagadnień 
związanych z tematyką prawa i ustroju, polityki gospodarczej ZSRS, osoby Włodzimierza Ilicza Lenina i zja-
wiska bolszewizmu oraz metodologii badań sowietologicznych.

Praca Marka Kornata to rzetelne studium na temat początków polskiej sowietologii, uzupełnione przemy-
ślanym wyborem pism, na podstawie których czytelnik może zapoznać się z poglądami prekursorów tej 
dziedziny badań.

dr Artur Goszczyński (Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
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Z dużą satysfakcją odnotowałem zakwalifikowanie książki Profesora Marka Kornata Polska szkoła sowie-
tologiczna 1930–1939  (Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003) do ścisłego finału tegorocznej edycji Konkursu 
o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Praca ta poświęcona została działalności naukowej jednego z najbardziej 
zapomnianych zakładów naukowych przedwojennego państwa polskiego – wileńskiego Instytutu Nauko-
wo-Badawczego Europy Wschodniej. Dzięki tej książce, możliwe było przypomnienie niemałych osiągnięć 
polskiej nauki doby lat 30. XX w. w zakresie badań sowietologicznych.

Na łamach książki Autor zamieścił szereg najważniejszych, by wymienić choćby Wiktora Sukiennickiego, 
Wacława Komarmickiego, czy Stanisława Swianiewicza. Ponadto Czytelnik może zapoznać się z okolicz-
nościami powstania wileńskiej szkoły sowietologicznej i z gruntownie przygotowanymi biogramami pol-
skich sowietologów. Jako rezultat badań Marka Kornata otrzymujemy zatem swoiste kompendium wie-
dzy o polskim sowietoznawstwie doby lat 30. XX w. Lektura Polskiej szkoły sowietologicznej jest ciekawa, 
a język Autora klarowny i przystępny. Co istotne, także opublikowane w książce teksty cytowanych zostały 
dostosowane do potrzeb współczesnej pisowni języka polskiego.

Książka, choć ukazała się siedemnaście lat temu, w niczym nie traci na aktualności opublikowanych w niej 
ustaleń i materiałów. Podobnie, jak aktualne pozostają w znacznej większości ustalenia polskich sowieto-
znawców doby II Rzeczypospolitej. Pozwolę sobie przytoczyć kilka słów Autora ze wstępu:

[...] w historiografii i humanistyce dystans czasu nie przesądza o dezaktualizacji. Często wracamy do książek sprzed 
lat, do myśli wypowiedzianych w innym kontekście czasu, lecz nadal aktualnych. Zawsze warto rozpatrywać jak 
w przeszłości interpretowano wydarzenia i rozstrzygano problemy, które i dla nas obecnie wydają się aktualne.

Praca Marka Kornata pozwala na dostrzeżenie, jak wiele z ustaleń współczesnej sowietologii odnośnie 
ustroju, prawa, polityki gospodarczej czerpie – de facto bezwiednie – z wyników badań pracowników Insty-
tutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej. Nagrodzenie tej publikacji w Konkursie jest zatem szansą 
na przywrócenie polskiej sowietologii jej należnego miejsca na polu badań nad bolszewizmem i Związkiem 
Sowieckim jako zagadnieniami naukowymi.

Tytułem konkluzji należy odnieść się do ogólnej wartości książki oraz do możliwości jej odbioru przez 
zachodniego Czytelnika. Bez cienia wątpliwości Profesor Marek Komat jest jednym z najwybitniejszych pol-
skich sowietologów oraz znawców historii dyplomacji, a jednocześnie historyków przełomu XX i XX w. obok 
śp. prof. Pawła Piotra Wieczorkiewicza i prof. Andrzeja Nowaka. Jego praca ma ogromne walory poznaw-
cze i pozostanie aktualna właściwie zawsze z uwagi na świetne przygotowanie i wszechstronność ujęcia. 
Pisząc te słowa, nie jestem, niestety, w pełni obiektywny, ponieważ wychowałem się (jako historyk zajmu-
jący się również dziejami Europy Wschodniej) w dużej mierze właśnie na książkach Marka Kornata.

Jedyną wątpliwością ze strony recenzenta odnośnie zasadności przyznania Profesorowi zwycięstwa w aktu-
alnej edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki pozostaje pytanie, czy podjęty przez Autora temat 
jest w stanie z powodzeniem zachęcić do lektury przeciętnego czytelnika w Europie Zachodniej i Środko-
wej poza znawcami i entuzjastami problematyki sowietologii. Natomiast bez względu na powyższe, w mojej 
opinii można rozważyć przyznanie tej pozycji co najmniej wyróżnienia z uwagi na jej niekwestionowaną war-
tość merytoryczną. Publikowane dotąd w językach obcych prace Marka Kornata stanowią znakomitą pro-
mocję polskiej myśli i nauki. W mojej opinii, warto, by i recenzowana książka trafiła do historiografii euro-
pejskiej po jej przetłumaczeniu na język angielski lub niemiecki.

dr Damian K. Markowski (Instytut Pamięci Narodowej)
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Materski Wojciech, Od Cara do „Cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, ISP PAN, Warszawa 
2017, ss. 372. 

Jak podkreśla sam autor, rosyjska polityka historyczna, niezależnie od okresu dziejowego, była narzę-
dziem wykorzystywanym w celu konsolidowania społeczeństwa poprzez umacnianie w nim kultu przy-
wódcy, kształtowanie postaw pożądanych przez władze, tworzenia określonych stereotypów, bądź rela-
tywizowania własnych błędów i zbrodni.

Wojciech Materski przedstawia w swojej pracy główne rosyjskie mity dynastyczno-państwowe, na czele 
z ideą Moskwy jako Trzeciego Rzymu, opisuje proces emancypowania się historii jako nauki w państwie 
carów oraz rolę polityki historycznej w Rosji przed wybuchem I wojny światowej, kiedy starano się wzmoc-
nić prestiż caratu w oparciu o dawne tryumfy nad Rzeczpospolitą czy Napoleonem. Po wybuchu rewolucji 
bolszewickiej z 1917 r. nacisk zaczęto kłaść na uzasadnienie następstw przewrotu. Za pomocą polityki histo-
rycznej usiłowano zrewidować dotychczasową wizję dziejów państwa i narodu, kreując przy tym nowych 
bohaterów i rocznice. Zmian w wykładni przeszłości dokonywano według potrzeb – Józef Stalin budował 
swój kult kosztem innych czołowych rewolucjonistów; po zawarciu układu Ribbentrop-Mołotow starano 
się ukazywać Niemców w pozytywnym świetle, zaś po agresji Adolfa Hitlera na ZSRS politykę tę zmieniono 
o sto osiemdziesiąt stopni; po wojnie deprecjonowano wszelkie elementy kultury zachodniej, podkreślano 
zwycięstwo Armii Czerwonej nad faszyzmem oraz forsowano kult wodza; po objęciu rządów przez Nikitę 
Chruszczowa zakwestionowano zaś przewodnią rolę Józefa Stalina oraz poddano krytyce jego działania. 
Autor szczególną uwagę przywiązuje do problemu zbrodni katyńskiej, który – w jego opinii – był jednym 
z najbardziej zakłamanych wątków w sowieckiej polityce historycznej, a po upadku ZSRS stał się wielce 
kłopotliwym dla rosyjskiej wykładni dziejów. Analizując współczesną politykę historyczną Rosji, Wojciech 
Materski stwierdza, że jest ona nastawiona na wypieranie wszelkich negatywnych faktów z okresu Związku 
Sowieckiego, w szczególności zarzutów o współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej oraz 
zbrodnie dokonane podczas trwania tego konfliktu.

Książka Wojciecha Materskiego to doskonałe źródło wiedzy na temat rosyjskiej i sowieckiej polityki histo-
rycznej. Cechuje ją przeprowadzona na wysokim poziomie analiza, zawierająca uzasadnione argumenty 
i logiczne wnioski. Co więcej, obejmuje ona szeroki przedział chronologiczny, dzięki czemu czytelnik ma 
możliwość śledzenia, dekada po dekadzie, zmian w rosyjskiej wykładni dziejów.

dr Artur Goszczyński (Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
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Wojciech Materski w książce Od Cara do „Cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej podjął się ambit-
nej próby przedstawienia rosyjskiej polityki historycznej właściwie od początków ruskiej/rosyjskiej pań-
stwowości do czasów współczesnych.  Prof. Materski jest świadom trudności zadania, gdyż zastrzega, 
że: Przyjęta w pracy chronologiczno-rzeczowa konstrukcja narracji ma służyć komunikatywności wywodu, 
sprzyjać przyczynkarskiemu korzystaniu z niej. Wykład z założenia jest nieliniowy, pobieżny w partii chrono-
logicznie najwcześniejszej, najbardziej rozbudowany w rozdziale traktującym o XXI w., o Rosji współczesnej1.

Książka składa się ze Wstępu (s. 7-15), sześciu rozdziałów: W imperium carskim (s. 15-48), Od Lenina do 
Stalina (s. 49-110), Od Chruszczowa do Czernienki (s. 111-152), Gorbaczow – pułapki głasnosti (s. 153- 198), 
Lata 90. – dekada Jelcyna (s. 199-234), XXI w. – Pod znakiem Władimira Putina (s. 235-300), Zakończenia 
(s. 301-318) i Bibliografii (319-340). 

We wstępie autor przedstawia swoją definicję polityki historycznej, wedle której państwo, posługując się 
polityką historyczną, przesądza spory wokół historii, ma monopol na ustalanie prawdy. Panowanie państwa 
nad przeszłością poprzez odpowiednią reglamentację wiedzy na jej temat, odpowiednie komentarze wie-
dzy tej towarzyszące, to zarazem forma politycznej kontroli – tym skuteczniejsza, im słabiej jest rozwinięte 
w danym państwie społeczeństwo obywatelskie2. Jednakże autor nie powołuje się przy tym - oprócz tłu-
maczonych na język polski dwóch książek: Joyce Appleby, Lynn Hunt i Margaret Jacob (Powiedzieć prawdę 
o historii,) oraz Timothy Snydera i Tony Judta (Rozważania o wieku dwudziestym)3 - na żadne inne opraco-
wania w języku angielskim czy niemieckim. Również niewiele jest w tej części pracy odniesień do boga-
tej już przecież na ten temat polskiej literatury przedmiotu4. Brak pogłębionej definicji i problematyza-
cji polityki historycznej powoduje, że w dalszej części swojej książki autor niekonsekwentnie przedsta-
wia fakty i zdarzenia z dziedzin życia społecznego, które mają być przejawem polityki historycznej pań-
stwa rosyjskiego. 

Prezentacja na 300 stronach polityki historycznej prowadzonej przez państwo ruskie, moskiewskie, rosyj-
skie, sowieckie i znów rosyjskie prowadzone  jest na dwóch poziomach. Na jednym poziomie autor przed-
stawia w syntetyczny sposób przekształcenia polityczne, ustrojowe, czy najważniejsze fakty z historii 
politycznej Rosji i Związku Sowieckiego, które miały wpływać na politykę historyczną tych organizmów 
państwowych. Na drugim poziomie narracji przedstawione są fakty i zdarzenia, mające przedstawiać 
ewolucję samej polityki historycznej. Rzecz w tym, że tak zbudowana narracja historii rosyjskiej poli-
tyki historycznej – jeżeli spojrzeć nań z perspektywy całości pracy – jest ukazana w nierówny i przypad-
kowy sposób. Autor na tym poziomie narracji podaje fakty i zdarzenia, będące egzemplifikacją rosyjskiej 
polityki historycznej, lecz są one wymieszane z rozważaniami na temat polityki wyznaniowej, kultural-
nej, czy narodowościowej. Ponadto fakty i procesy, które zasadnie można zaliczyć do polityki historycz-
nej, przedstawione są w niesystematyczny sposób. Na przykład na stronie 67 autor wspomina o reformie 
edukacji i wprowadzeniu w latach 20. XX w. w Związku Sowieckim przedmiotu Społeczeństwo z obowią-
zującym podręcznikiem Wczoraj i jutro. Czytelnik oczekiwałby, że autor będzie konsekwentnie przedsta-
wiać zmiany w nauczaniu szkolnym historii w Związku Sowieckim i Rosji również później – do 2015 r. Tym-
czasem nic takiego nie następuje. Zmiany w polityce edukacyjnej w zakresie nauczania historii przedsta-
wione są jedynie w rozdziale II, a w dalszych częściach książki nie ma niemal nic, o tym jak zmieniało się 
nauczanie historii w Rosji  po 1956 r.  

1  W. Materski, Od Cara do „Cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, ISP PAN, Warszawa 2017, s. 13-14.
2  Ibidem, s. 8.
3  J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań  2000;  T. Snyder, T. Judt, Rozważania o 

wieku dwudziestym, Rebis, Poznań 2013.
4  W książce pojawiają się odwołania do R. Skrzypka, R. Traby i K. Jasiewicza.  
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Po lekturze rozdziału pierwszego można zapytać, czym polityka historyczna carów różniła się od poli-
tyki historycznej Karola Wielkiego, Ottonów czy imperium brytyjskiego. Autor w osobnym podrozdziale 
przedstawia spór panslawistów z zapadnikami, rekonstruując argumenty historyczne obu stron. Jed-
nakże brak w tym rozdziale odniesień do uznanych autorytetów tej dziedziny, np. prac Andrzeja Walic-
kiego czy bogatej literatury zachodniej. Wydaje się, że autor wskazuje na nadmierny wpływ propagandy 
panslawistycznej na postawę społeczeństwa polskiego w Królestwie Polskim5. Niechęć wobec Niemców 
była raczej spowodowana barbarzyńskim zbombardowaniem Kalisza w pierwszych dniach I wojny świato-
wej, a nie propagandą panslawistyczną, które mogła docierać do niewielkiej wykształconej części spo-
łeczeństwa Królestwa Polskiego. 

Określając wpływ marksizmu na sowiecką politykę historyczną autor stwierdza: Za fasadą internacjona-
lizmu, w sowieckiej polityce narodowościowej lat 30. dominował nacjonalizm, przewyższający  swą zbrod-
niczą bezwzględnością czasy carskie. Nie zaskakują więc interpretacje, określające doktrynę bolszewicką, 
sowiecki marksizm-leninizm jako specyficzną artykulację zakamuflowanego wielkoruskiego nacjonalizmu, 
kontynuację polityki imperialnej caratu, odideologizowaną dyktaturę ukrywającą się tylko za maską ideolo-
gii i mamiących masy pustych haseł6. Jednakże na stronach 49-55 (Ideologia a polityka historyczna) Autor 
charakteryzuje wpływ marksizmu, pojmowanego zresztą w dość schematyczny sposób, na reinterpreta-
cję historii Rosji oraz rolę w tym Stalina, czwartego klasyka marksizmu, który niekonsekwencje czy wręcz 
sprzeczności bolszewickiej polityki historycznej w stosunku do klasycznej myśli marksistowskiej wyjaśniał 
bardzo prosto: „Leninizm to marksizm epoki imperializmu, której nie znali Marks i Engels”7. Formuła ta miała 
wyjaśniać, dlaczego wbrew przewidywaniom Marksa rewolucja wybuchła w zacofanej Rosji, a nie na roz-
winiętym Zachodzie. Nie wiadomo więc, czy bolszewizm był reinterpretacją/rozwinięciem marksizmu czy 
zakamuflowanym zerwaniem, ukrywającym rosyjski nacjonalizm8. 

Choć na podstawie lektury książki można dojść do wniosku, że autor nie darzy zbytnią sympatią Związku 
Sowieckiego, to jednak wobec swojego przedmiotu badań należy zachować pewien obiektywizm naukowy. 
Nie można zatem tego państwa oskarżać o winy niepopełnione. Na przykład Materski zauważa: Nastąpił 
zwrot w propagandzie i oświacie – tak w samych Sowietach, jak i w państwach sowieckiej dominacji – kierunku 
innej, obowiązującej przez dziesięciolecia interpretacji: o uniwersalizacji, narodowościowej powszechno-
ści krzywd doznanych z rąk hitlerowców. W sowieckiej polityce historycznej zbrodnie niemieckie przedsta-
wiano odtąd konsekwentnie jako zbrodnie wymierzone w całe społeczeństwo, nie wydzielając wyjątkowości 
mordu dokonanego na Żydach, na ogół pomijając wyodrębnianie tej nacji9. Ta zmiana w sowieckiej polityce 
historycznej miała się dokonać na przełomie lat 40. i 50. XX w. Warto jednak zauważyć, że interpretacja 
Holokaustu jako centralnego i wyjątkowego wydarzenia XX w. była popularyzowana dopiero w latach 70. 
XX w.10 Trudno zatem oskarżać Związek Sowiecki, że w swojej polityce historycznej przełomu lat 40. i 50. 
XX w. nie promował tezy o wyjątkowości Holokaustu, skoro interpretacja taka nie została jeszcze sfor-
mułowana w izraelskiej polityce historycznej. 

 
 
 

5 W. Materski, op. cit., s. 37.
6 Ibidem, s. 84.
7 Ibidem, s. 54-55.
8 O dyskusjach na temat związków marksizmu i post-rewolucyjnej  rzeczywistości ZSRS zob. K. Brzechczyn, 
 O racjonalną postawę wobec marksizmu, [w:] Marksizm, nadzieje i rozczarowania, red. B. Dziobkowski, J. Hołówka, WN PWN, Warszawa 

2017, s. 309-319.
9  W. Materski, op. cit., s. 108.
10  Zob. np. anegdotyczne wspomnienie Daviesa (N. Davies, Sam o sobie, Znak, Kraków 2019, s. 307).
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Najbardziej interesujące wątki książki dotyczą jednak Polski i sprawy 
Katynia w polityce historycznej Gorbaczowa, Jelcyna i Putina. 
W dogłębny sposób autor przedstawia genezę i popularyzację „anty-
Katynia” w polityce historycznej Związku Sowieckiego i Rosji. Mater-
ski podkreśla niekonsekwencję w tym zakresie Gorbaczowa. Z jednej 
strony I sekretarz KPZR już w kwietniu 1985 r. zaproponował Jaruzel-
skiemu powołanie specjalnej komisji historyków, mającej za zadanie 
zbadanie „białych plam” w historii wzajemnych relacji. Komisja taka 
– złożona z historyków i jednocześnie członków obu partii – powstała 
w maju 1987 r. pod wspólnym przewodnictwem Jaremy Maciszewskiego 
i Gieorgija Smirnowa. W swojej pracy Materski przedstawia sposoby blo-
kowania prac komisji: ograniczanie dostępu do archiwów sowieckich 
i odkładanie sprawy Katynia. Przełomu w tym zakresie nie przyniosła 
wizyta Gorbaczowa latem 1988 w Polsce. Odkłamywanie historii, w tym 
i relacji polsko-sowieckich, było raczej efektem procesów demokraty-
zacji niż intencjonalnego działania sowieckich władz. Dopiero grupie 
historyków Jurija Zorii, Natalii Lebiedowej i Walentina Parsadanowa 
udało się dotrzeć do dokumentów wskazujących w niepodważalny spo-
sób na odpowiedzialność NKWD za dokonaną zbrodnię katyńską. Arty-
kuł Lebiedowej  ukazał się w prasie popularnej w marcu 1990 r, zaś 11 
kwietnia 1990 r. agencja TASS w wydanym oświadczeniu potwierdziła 
odpowiedzialność władz sowieckich za zbrodnię katyńską. Gorbaczow 
– twierdzi Materski – odpowiedzialny jest również za promowanie tzw. 
„anty-Katynia”. 3 listopada 1990 r. ówczesny I sekretarz KPZR pole-
cił  podległym instytucjom naukowym i prokuratorskim podjęcie prac 
badawczych, ujawniających wydarzenia, w wyniku których straty ponio-
sła strona sowiecka11. Takim wykreowanym równoważnikiem miał być 
los jeńców sowieckich w polskich obozach jenieckich w latach 1918-20. 
W tym czasie w wyniku chorób i niedożywienia zmarło ok. 18 tys. osób. 
Autor książki w pogłębiony sposób opisuje losy anty-Katynia w rosyj-
skiej polityce historycznej doby Jelcyna i Putina. Ze względu na te usta-
lenia warto zapoznać się z książką.

prof. Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Instytut Pamięci Narodowej) 

11  W. Materski, op. cit., s. 186.
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pozostałe prace konkursowe

Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. Piotr Kardela, Karol Sace-
wicz, Wydawnictwo IPN, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019, ss. 872.

Jest to monumentalne opracowanie przeszło trzydziestu autorów, opi-
sujące polski antykomunizm nieomal na całej przestrzeni jego rozwoju 
w czasie i w wielu miejscach świata, choć oczywiście nie prezentujące 
wszystkich casusów zjawiska. Wydawnictwo nie rozgranicza historii 
idei i dziejów politycznych, artykuły dotyczą: myśli, wydarzeń, instytu-
cji państwa polskiego, organizacji, środowisk oraz postaci teoretyków 
i praktyków walki z komunizmem. Antykomunizm został potraktowany 
przez redaktorów, na co wskazuje sam dobór bardzo różnorodnych tema-
tycznie artykułów, jako każdy negatywny sposób reakcji na komunizm, 
z zastrzeżeniem, że powinien on objąć jakąś formę publicznej artykula-
cji lub działania. 

Dziewiętnastowieczną genezę idei antykomunizmu zarysował Andrzej 
Nowak, szeroką perspektywę zjawiska na gruncie polskim Bogdan 
Szlachta, a obecność w kulturze i sztuce, na koniec tomu, Jan Wiktor 
Sienkiewicz. Włodzimierz Suleja, Krzysztof Kawalec i Karol Paduszek 
odnieśli się do różnych aspektów polskiego stosunku do komunizmu 
w okresie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Robert Litwiń-
ski, Karol Sacewicz, Marcin Kruszyński, Piotr Gontarczyk i Marek Kor-
nat nawiązali do okresu międzywojennego. Krzysztof Kaczmarski i Mar-
cin Bukała głównie do okresu II wojny światowej. Chronologicznie póź-
niejsze stadia rozwoju antykomunizmu dominują również w poświęco-
nych jego emigracyjnej i polonijnej odsłonie artykułach: Tadeusza Wol-
szy, Piotra Kardeli, Sławomira Moćkuna, Jana Lencznarowicza, Krzysz-
tofa Tarki, Krzysztofa Kani i Krzysztofa Langowskiego. Do powojennego 
okresu kilku dekad panowania w Polsce komunizmu nawiązali: Witold 
Bagieński, Paweł Warot, ks. Bogumił Wykowski, Rafał Sierchuła, Krzysz-
tof Sychowicz, Rafał Latka, Mariusz Krzysztofiński,  Wojciech Polak, 
Grzegorz Wołk, Grzegorz Majchrzak, Bartłomiej Noszczak, Michał Sie-
dziako i Danuta Jastrzębska-Golonka. Całość wydawnictwa charakte-
ryzuje duża wartość poznawcza, a w historiografii stanowi ono przed-
sięwzięcie unikalne.     

dr hab. Witold Wasilewski (Instytut Pamięci Narodowej) 
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Błażejowska Justyna, Ta historia wciąż trwa. Wspo-
mnienia Jana Olszewskiego, Wydawnictwo Zysk 
i S-ka, Wydawnictwo IPN, Poznań 2019, ss. 470.

Opracowanie zawiera interesujące wspomnie-
nia jednej z najważniejszych postaci w najnowszej 
historii Polski, Jana Olszewskiego – żołnierza Sza-
rych Szeregów, uczestnika Powstania Warszaw-
skiego, działacza opozycyjnego w Polsce Ludo-
wej, prawnika, obrońcy w procesach politycznych 
PRL, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotni-
ków, czynnego polityka, wreszcie premiera rządu 
w latach 1991-1992, powołanego w wyniku pierw-
szych w pełni wolnych wyborów do parlamentu po 
1989 r. i ostatecznie odwołanego w dramatycznych 
okolicznościach związanych z próbą dekomunizacji 
sfery publicznej w Polsce. Na wspomnienia zebrały 
się liczne rozmowy z Janem Olszewskim przepro-
wadzone przez Autorkę na przestrzeni kilku lat. 
Obejmują one osobiste refleksje na temat wyda-
rzeń z historii Polski XX w., dzieje rodziny o patrio-
tycznych tradycjach oraz trudne realia życia i dora-
stania tej nietuzinkowej postaci. Bohater przybliża 
poszczególne etapy swojego dzieciństwa, młodo-
ści, okresu studiów, pracy, wreszcie zaangażowa-
nia w wojenną i powojenną konspirację. Wszystko 
jest wzbogacone licznymi anegdotami, ale też dra-
matycznymi obrazami losów osób bliskich i niezna-
nych, co tylko przybliża dramat codzienności pol-
skiego społeczeństwa w warunkach dwóch totali-
taryzmów. Oprócz spraw powszednich ciekawe są 
z pewnością opisy wydarzeń z katalogu tych najistot-
niejszych z punktu widzenia współczesnych dzie-
jów Polski: relacje Jana Olszewskiego z czołowymi 
przedstawicielami opozycji w PRL, politykami czy 
najgłośniejsze epizody związane z tzw. nocą teczek 
w czerwcu 1992 r.

dr Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja 
im. Janusza Kurtyki w Warszawie)

Borcz Andrzej, Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 
1939-1945, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2019, ss. 528.

Andrzej Borcz stworzył wzorcową monografię histo-
rii Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej-
Armii Krajowej na szczeblu obwodu – kluczowej jed-
nostki organizacji terytorialnej polskiej konspiracji 
wojskowej w okresie II wojny światowej. W prezento-
wanej książce znajdziemy wnikliwy opis obwodu łań-
cuckiego – najważniejszej struktury polskiego państwa 
podziemnego. Wzorcowość i dogłębność opracowania 
nie polega jedynie na drobiazgowości opisu, ale przede 
wszystkim przemyślanym układzie pracy i równomier-
nej koncentracji uwagi na różnych okresach aktywno-
ści oraz aspektach funkcjonowania obwodu. 

Zasadniczy wywód otwiera rozdział opisujący: zasięg 
terytorialny, środowisko naturalne, dominujące 
uwarunkowania społeczne, narodowe, polityczne 
i gospodarcze obszaru tożsamego z przedwojen-
nym powiatem łańcuckim. W dalszej części Autor 
dodatkowo zwrócił uwagę na problemy narodowo-
ściowe i ich konsekwencje dla aktywności podziemia. 
W poszczególnych rozdziałach przedstawiano realia 
okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz proces tworze-
nia różnych struktur podziemia wojskowego i politycz-
nego w powiecie łańcuckim. Zdecydowanie najwięcej 
miejsca Borcz poświęcił jednak konkretnym przeja-
wom aktywności konspiracji akowskiej w obwodzie 
łańcuckim, opisując kolejne etapy jej działalności woj-
skowej i cywilnej, gdyż również tę drugą rolę z powo-
dzeniem pełniła SZP-ZWZ-AK, np. realizując akcję sca-
leniową, tajne nauczanie, czy stanowiąc ramię pod-
ziemnego wymiaru sprawiedliwości. Borcz drobia-
zgowo opisał: działania wywiadu i kontrwywiadu, akcje 
bojowe, głównie sabotażowe, odbiór zrzutów lotni-
czych oraz przeprowadzenie akcji „Burza”. Nie zapo-
mniał o Wojskowej Służbie Kobiet, służbie duszpa-
sterskiej i medycznej, a także działaniach odwetowych 
okupanta. Przed podsumowaniem, nieco chyba zbyt 
lakonicznym na tle zgromadzonego materiału, został 
jeszcze zasygnalizowany udział żołnierzy Obwodu 
Łańcut AK w drugim podziemiu niepodległościo-
wym. Całość, co stanowi duży atutu opracowania, 
opatrzono aneksami, zawierającymi: mapy, zdję-
cia, wykazy stanów osobowych, noty biograficzne 
oraz fragmenty niepublikowanych wcześniej źródeł.

dr hab. Witold Wasilewski (Instytut Pamięci Narodowej)
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Celmer Mariusz, Władze państwowe wobec Kościoła 
Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 
1945-1970, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2020, 
ss. 756.

W prezentowanej książce ukazano politykę prowa-
dzoną przez władze państwowe wobec Kościoła 
rzymskokatolickiego na terenie diecezji płockiej 
w latach 1945-1970. Jest to obszar, obejmujący pół-
nocne Mazowsze i ziemię dobrzyńską. Na tym tere-
nie, podobnie jak w innych regionach Polski, wobec 
duchowieństwa i wiernych władze komunistyczne 
stosowały szykany, różne formy represji i dyskry-
minacji. Czyniono to w sposób jawny oraz ukryty. 
Kościół był traktowany jako instytucja wroga, którą 
należało zwalczać. W tym celu używano metod admi-
nistracyjnych, które wynikały z kierunków i wytycz-
nych polityki wyznaniowej, prowadzonej przez par-
tię komunistyczną, a także stosowano działania 
operacyjne, realizowane przez komunistyczny apa-
rat bezpieczeństwa, inwigilujący Kurię Diecezjalną 
w Płocku, duchowieństwo parafialne, a także zakony 
i organizacje katolickie. 

Książka została znakomicie udokumentowana. Autor 
w celu jej napisania skorzystał z 10 archiwów, wielu 
źródeł drukowanych, relacji, wspomnień, wywia-
dów. Zdobył też własne relacje. Obszerna bibliogra-
fia jest dużym walorem książki, która niewątpliwie 
wypełnia lukę w historiografii najnowszych dziejów 
Kościoła katolickiego w Polsce.

dr Ewa Rzeczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II)

Eisler Jerzy, Czterdzieści pięć lat, które wstrzą-
snęły Polską. Historia polityczna 1944-1989, Czer-
wone i Czarne, Warszawa 2018, ss. 543.

Synteza Jerzego Eislera ma dwóch bohaterów i anta-
gonistów zarazem: z jednej strony jest to „kierow-
nictwo partyjno-państwowe”, z drugiej zaś społe-
czeństwo polskie. Raz jedna, raz druga strona bie-
rze górę. Społeczeństwo, zmuszane do milczenia, 
zabiera głos, występuje jako podmiot wobec wła-
dzy, dopomina się swoich praw i niekiedy je uzyskuje 
lub odzyskuje, w mniej lub bardziej pokojowy spo-
sób. Autor opisuje procesy długiego trwania o cha-
rakterze społecznym i ekonomicznym, ale chętnie 
skupia uwagę na momentach przełomowych, jak 
kryzysy centrum władzy i zmiany ekip władających 
Polską Ludową. Nie stroni od danych statystycz-
nych i demograficznych, ale zarazem okazuje się 
mistrzem anegdoty historycznej. Ze szczególną pie-
czołowitością dobiera cytaty. W opowieści o naszej 
przeszłości przewijają się liczne nazwiska polity-
ków komunistycznych, ludzi opozycji, twórców kul-
tury wyższej i popularnej. Obraz dziejów Polski od 
schyłku II wojny światowej jest panoramiczny i dyna-
miczny, odmalowany został na tle przemian cywili-
zacyjnych w Europie, zwłaszcza w innych krajach 
komunistycznych.

dr Bartosz Kaliski (Polska Akademia Nauk)
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Faryś Janusz, Między Moskwą a Berlinem. Wizje 
polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939, 
Wydawnictwo IPN, Szczecin–Warszawa 2019, 
ss. 440.

Monografia stanowi syntetyczne studium polityki 
zagranicznej II Rzeczypospolitej. W ujęciu chronolo-
giczno-problemowym Autor zaprezentował rodzime 
koncepcje dyplomatyczne w odniesieniu do obsza-
rów tak ważnych z punktu widzenia polskich intere-
sów geopolitycznych, kreśląc genezę owych projek-
tów oraz zestawiając je z sobą. Najwięcej miejsca 
poświęcono dominującym wizjom polskiej dyplo-
macji, tj. piłsudczykowskiej oraz endeckiej. W okre-
sie walk o granice II RP uwaga polityków koncen-
trowała się na koncepcjach federalizmu i inkorpo-
racjonizmu, problemach Rosji, Kresów wschod-
nich, Kresów zachodnich i państw Zachodu oraz 
dramatycznych okolicznościach 1920 r. Taki „dyplo-
matyczny duopol” utrzymywał się zasadniczo do 
połowy lat 20. XX w., kiedy to wśród naturalnych 
odniesień wobec sojuszników i przeciwników, więk-
szego znaczenia nabrały problemy „Międzymorza” 
oraz okupacji Zagłębia Ruhry. W kontekście lokar-
neńsko-genewskim (po 1925-1926 r.) uwidoczniły 
się alternatywne wizje polskiej dyplomacji, skon-
ceptualizowane zwłaszcza przez polityczne środo-
wiska socjalistów, ludowców, konserwatystów czy 
chadeków. Ich zebranie i omówienie stanowi dodat-
kowy atut książki. Narastające zagrożenie bezpie-
czeństwa państwa polskiego, zwłaszcza w drugiej 
połowie lat 30. XX w., owocowało m.in. wzmożoną 
dyskusją polityczną nad strategiami i kierunkami 
polityki zagranicznej. Autor dokonał ich krytycz-
nego przeglądu, nie uciekając od swoich konstruk-
tywnych spostrzeżeń. 

dr Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja 
im. Janusza Kurtyki w Warszawie)

Idzikowska-Czubaj Anna, „Wolność można odzy-
skać. Młodości nigdy”. Sytuacja młodzieży w okre-
sie powojennej transformacji cywilizacyjnej w Pol-
sce 1945-1956, IH UAM, Poznań 2018, ss. 322.

Badaczka podjęła się opisu całokształtu sytuacji 
młodzieży w powojennej, skomunizowanej Polsce. 
W książce przedstawiono zderzenie młodzieży z rze-
czywistością komunizmu w wymiarach: społecz-
nym, gospodarczym, kulturowym i psychologicznym. 
Autorka opisała: status społeczny młodzieży i jej 
aspiracje, model wschodzenia w dorosłość, kształ-
towanie się światopoglądu, oddziaływanie na mło-
dzież państwa, organizacji społeczno-politycznych, 
Kościoła katolickiego, wojska, rówieśników, rolę 
wspólnoty pokoleniowej i relacje międzypokole-
niowe – wszystko w nieznanej wcześniej rzeczywi-
stości społecznej. W pracy znajdujemy odniesienia 
do historii politycznej, choćby tam gdzie pojawia się 
kwestia zaangażowania organizacyjnego, ale cały 
czas dominuje perspektywa społeczna i kulturowa. 

Warsztat badaczki łączy metodę historiograficzną 
i kulturoznawczą oraz w mniejszym stopniu socjolo-
giczną i ekonomiczną, co w sumie sprawia, że praca 
ma charakter interdyscyplinarny. Czytelnik chcący 
dowiedzieć się więcej np. o aktywności młodzieży 
w organizacjach antykomunistycznych, co stano-
wiło fenomen okresu powojennego, powinien się-
gnąć po inne lektury, ale w zakresie podjętej tema-
tyki praca ma charakter unikalny. Autorka pokazała, 
że nawet w najczarniejszej, stalinowskiej odsłonie 
komunizmu, największym wrogiem młodości była 
charakterystyczna dla realnego socjalizmu szarość 
codzienności oraz związana z nią nieuchronna utrata 
możliwości, powodowana nie tylko tyranią czasu, 
ale i okoliczności. 

dr hab. Witold Wasilewski (Instytut Pamięci Narodo-
wej) 
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Iwanow Nikołaj, Komunizm po polsku. Historia 
komunizacji Polski widziana z Kremla, Wydawnic-
two Literackie, Kraków 2017, ss. 464.

Praca stanowi oryginalną próbę syntetycznego uję-
cia historii komunizmu w Polsce z perspektywy twór-
ców systemu – przywódców Związku Sowieckiego. 
Szerokie spektrum chronologiczne, rozciągające 
się od ataku Stalina na Rzeczpospolitą w 1939 r. do 
wycofania ostatnich żołnierzy rosyjskich z Polski 
w 1993 r., pozwoliło Autorowi dostrzec zasadnicze 
przeobrażenia linii politycznej Kremla w kontek-
ście okupacji sowieckiej w czasie II wojny świato-
wej, implementacji totalitarnego reżimu (zwłasz-
cza w drugiej połowie lat 40. XX w.), jego umacnia-
nia (szczególnie w okresie stalinizmu), względnej 
liberalizacji (po 1956 r.) oraz stopniowego słabnięcia 
(zasadniczo od połowy lat 70. XX w.). Autor w suge-
stywny sposób omawia postrzeganie „polskiego pro-
blemu” oczami Kremla, tj. potencjału komunistów 
w kraju, wyzwań stojących przed autorami pomy-
słu o pełnej sowietyzacji Polski, czy silnego oporu 
polskiego społeczeństwa. Nikołaj Iwanow odnosi 
to wszystko do planów i działań najwyższych przy-
wódców Związku Sowieckiego (z Józefem Stalinem 
na czele), NKWD oraz działaczy sowieckich służb.

dr Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja 
im. Janusza Kurtyki w Warszawie)

Jundo-Kaliszewska Barbara, Zakładnicy historii. 
Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie, Wydaw-
nictwo UŁ, Łódź 2019, ss. 432.

Autorka wzięła na warsztat trudne zagadnie-
nie obecności licznej polskiej mniejszości w pań-
stwie litewskim. I trzeba przyznać, że opisała temat 
zarówno z rozmachem godnym naukowca, jak 
i w sposób przystępny dla szerszego grona odbior-
ców. Badaczka nie zabrnęła w żadną z pułapek, 
jakich niemało było na szlaku do powstania tej pracy. 
Dlatego też jej książka, choć jej osią były zakończone 
niepowodzeniem starania o autonomię Polaków na 
Litwie, jest wolna zarówno od krzywdzących uprosz-
czeń, w których litewskich Polaków traktuje się nie-
rzadko wręcz jako rosyjską piątą kolumnę, jak i od 
idealizowania tej społeczności. W rezultacie otrzy-
mujemy prawdziwe kompendium wiedzy na temat 
tego, co wydarzyło się „w sprawie polskiej” w Repu-
blice Litewskiej po upadku Związku Sowieckiego. 

dr Damian K. Markowski (Instytut Pamięci Narodowej)
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Kołakowski Piotr, Pretorianie Stalina. Sowieckie 
służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach pol-
skich 1939-1945, Bellona, Warszawa 2018, ss. 450.

Przedkładana książka jest pierwszą dogłębną ana-
lizą działania organów wywiadu i bezpieczeństwa 
Związku Sowieckiego na ziemiach polskich w cza-
sie II wojny światowej. Organa bezpieczeństwa oraz 
wywiadu wojskowego odegrały ważną rolę w reali-
zacji polityki wewnętrznej i zagranicznej Związku 
Sowieckiego. To one były najważniejszymi orga-
nami państwowymi, wykonującymi dyrektywy par-
tii. Praca pokazuje kulisy sowieckiej polityki wobec 
Polski, ukazuje rolę wywiadu w realizacji tej polityki. 
Dowiadujemy się z niej o przygotowaniach do agresji 
na Polskę 17 września 1939 r., o represjach sowiec-
kich organów bezpieczeństwa wobec polskich żoł-
nierzy i ludności cywilnej. Autor ukazał metody inwi-
gilacji stosowane wobec konspiracji wojskowej na 
Kresach Wschodnich. Opisał też przebieg współ-
pracy sowieckich służb z podziemiem antykomu-
nistycznym, a także jego kontakty z ZWZ-AK. Atu-
tem książki jest obszerna bibliografia, wykorzysta-
nie różnorodnych źródeł, pochodzących z archiwów 
polskich i zagranicznych, a także jasny i klarowny 
język. Powinien przeczytać ją każdy, kto jest zain-
teresowany działalnością sowieckich służb bezpie-
czeństwa i wywiadu na ziemiach polskich w okresie 
II wojny światowej. 

dr Ewa Rzeczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II)

Kosiński Krzysztof, „Ekonomia krwi”. Konspiracja 
narodowa w walczącej Warszawie: 1939-1944-1990, 
IH PAN, Warszawa 2020, ss. 1120.

Książka Krzysztofa Kosińskiego jest monografią 
warszawskiej konspiracji środowiska narodowego 
z okresu II wojny światowej, wzbogaconą o rys powo-
jennych losów jej bohaterów. Zbiorowość opisaną 
tworzą przede wszystkim osoby wywodzące się 
z Okręgu Stołecznego Stronnictwa Narodowego. 
Autor oparł pracę o bardzo obszerną bazę źró-
dłową, m.in. akta zgromadzone w Archiwum IPN. 
Wykład został ułożony w porządku chronologicz-
no-problemowym i pomimo dużej objętości pracy 
przeprowadzony bardzo sprawnie. Autor kolejno 
omówił: struktury obozu narodowego w okupa-
cyjnej Warszawie, program konspiracji narodo-
wej, stosunek narodowców do przygotowywanego 
powszechnego, zbrojnego wystąpienia przeciwko 
Niemcom, udział w Powstaniu Warszawskim, powo-
jenne losy uczestników wojennej konspiracji naro-
dowców. Środowisko warszawskich narodowców 
zostało przybliżone m.in. poprzez dokładne przyj-
rzenie się losom ich reprezentatywnych, choć dość 
arbitralnie wybranych postaci. Wśród nich odnaj-
dziemy: Tadeusza Macińskiego i parudziesięciu żoł-
nierzy Narodowej Organizacji Wojskowej–Armii Kra-
jowej z batalionu „Gustaw” i Oddziału Specjalnego 
w Grupie (batalionie) „Harnaś”, którzy w Powstaniu 
Warszawskim stoczyli zaciekły bój, broniąc Pałacu 
Staszica, m.in.: Wiesława Chrzanowskiego, Włady-
sława Jarosza, Bożenę Kalinowską-Jeske, Stefana 
Kiersnowskiego, Witolda Kieżuna, Seweryna Krzy-
żanowskiego, Andrzeja Ligęzę, rodzinę Skrobików. 
W ten sposób, jak stwierdził sam Autor, powstawał 
portret wojennego pokolenia, marzącego o naro-
dowej, katolickiej, wielkiej Polsce, lecz broniącego 
ruin stolicy, a później skazanego na emigrację lub 
prześladowanie w skomunizowanym kraju, w któ-
rym wbrew przeciwnościom próbowali godnie żyć. 
Książka obowiązkowa dla wszystkich zainteresowa-
nych historią ruchu narodowego, konspiracją woj-
skową i Powstaniem Warszawskim oraz szukających 
informacji o losach wielu interesujących postaci, 
zapisanych na kartach polskiej historii.    

dr hab. Witold Wasilewski (Instytut Pamięci Narodowej) 
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Krasucki Eryk, „A jednak coraz silniej wierzę”. Życie 
i los Witolda Kolskiego (1902-1943), WN Usz, Szcze-
cin 2019, ss. 286.

Historia dość krótkiego życia Witolda Kolskiego 
(Barucha Cukra) obfitowała we wzloty i upadki. Od 
komunistycznego bojówkarza za czasów II Rzeczy-
pospolitej, przez więzienie w Berezie Kartuskiej, 
chwile tryumfu w okupowanym przez Sowietów Lwo-
wie, po funkcję I sekretarza Centralnego Komitetu 
Polskiej Partii Robotniczej, której zresztą nie zdążył 
objąć wskutek śmierci w wyniku nieudanego skoku 
nad okupowaną Polską. Z kart ciekawej książki wyła-
nia się postać komunisty ideowego do szpiku kości. 
Co zresztą nie miało znaczenia dla ofiar systemu, czy 
śmierć i represje pochodziły w ramach „złamania 
linii partii”, czy też w zgodzie z jej aktualną polityką.  

dr Damian K. Markowski (Instytut Pamięci Narodowej)

Krok Tomasz, Antymasońska komórka Episkopatu 
Polski (1946-1952), Wydawnictwo LTW, Łomianki 
2018, ss. 432.

Monografia traktuje o ważnym, choć mniej znanym, 
zagadnieniu infiltrowania środowiska polskiej maso-
nerii przez Kościół katolicki w pierwszych latach 
powojennych za wiedzą i zgodą prymasa Stefana 
Wyszyńskiego oraz biskupa łódzkiego Michała 
Klepacza. Nieformalna komórka Episkopatu, pod 
kierownictwem Jerzego Krasnowolskiego, była 
z kolei przedmiotem inwigilacji przez aparat komu-
nistyczny. Ów interesujący trójkąt relacji ukazuje 
dynamikę i dramatyzm napięć w stosunkach pań-
stwo–Kościół w Polsce Ludowej oraz – mniej zbada-
nych – wewnętrznych problemów samego Kościoła. 

Tomasz Krok wychodzi od nakreślenia sytuacji 
masonerii w II Rzeczypospolitej oraz negatywnego 
stosunku do niej Kościoła, endecji, a po II wojnie 
światowej także komunistów. Następnie Autor przy-
bliża początki grupy Krasnowolskiego, która od 1946 r. 
– na polecenie Wyszyńskiego i Klepacza – rozpraco-
wywała polską masonerię. Sam prymas był mocno 
zainteresowany działalnością komórki, ochoczo ją 
wspierając, także finansowo. Komuniści trafili na 
prace grupy w 1949 r., wówczas również Krasno-
wolski podjął współpracę z SB. W wyniku areszto-
wań, w tym samego przywódcy, komórka została 
zlikwidowana w 1952 r. Zdołała jednak zebrać grono 
antymasońskich informatorów, do którego należeli 
m.in. Władysław Bartoszewski, Wiesław Chrzanow-
ski, Stefan Świerzawski, choć – jak wynika z badań 
Tomasza Kroka – nie wiedzieli oni o istnieniu niefor-
malnej kościelnej komórki antymasońskiej. 

dr Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja 
im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
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Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach 
wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad 
humanizmu, red. Włodzimierz Osadczy, Adam 
Kulczycki, Wydawnictwo IPN, Warszawa – Lublin 
2018, ss. 416.

Monografia wieloautorska, na którą złożyły się 
studia wybitnych i zasłużonych znawców tematu, 
podejmuje problematykę ukraińskiego ludobójstwa 
na Kresach wschodnich w czasie II wojny światowej, 
znanego jako zbrodnia wołyńska z 1943 r., choć skala 
nacjonalistycznych mordów była większa zarówno 
pod względem zakresu czasoprzestrzennego, jak 
i liczby ofiar. Zbrodnia została poddana analizie 
w trzech wymiarach: teoretyczno-filozoficznym, 
faktograficznym oraz współczesnym. Zebrane arty-
kuły podsumowują zasadniczą część rozwiniętych 
i wieloaspektowych badań nad zbrodnią wołyńską, 
wskazując kierunki potencjalnych dalszych studiów 
w tym zakresie. Teksty traktują o prawnej kwalifi-
kacji zbrodni, politycznym kontekście ludobójstwa, 
ideologicznym i filozoficznym komponencie ukraiń-
skiego nacjonalizmu, poszczególnych grupach ofiar 
(zwłaszcza duchownych różnych wyznań), przeło-
żeniu zbrodni i jej upamiętniania na współczesne 
relacje polsko-ukraińskie oraz o innych wartościo-
wych kwestiach o charakterze ogólnym bądź przy-
czynkarskim.

dr Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja 
im. Janusza Kurtyki w Warszawie)

Ochał Artur, Tajemnice Strażnicy WOP w Kona-
rach (1945-1947). Szabrownictwo, dezercje, mor-
derstwa, Wydawnictwo IPN, Szczecin–Warszawa 
2020, ss. 222.

Książka jest poświęcona losom zaledwie jednej pla-
cówki Wojsk Ochrony Pogranicza – jednego ze zbroj-
nych ramion komunistycznej władzy w Polsce. Odbija 
się w niej jednak jak w soczewce system represji 
komunistycznych. Pod względem opresji, nieudol-
ności, a nawet komizmu niektórych sytuacji zwią-
zanych z „utrwalaniem” stalinowskiego totalitary-
zmu na terenie podległym wspomnianej w tytule 
Strażnicy możemy mówić wręcz o modelowym 
przykładzie ówczesnej rzeczywistości, oczywiście 
w mikroskali. Co nie ujmuje w niczym tej interesu-
jącej książce.

dr Damian K. Markowski (Instytut Pamięci Narodowej)
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Olaszek Jan, Jan Walc. Biografia opozycjonisty, 
Wydawnictwo Trzecia Strona, Warszawa 2018, 
ss. 439.

Droga Jana Walca (1948–1993) przez PRL była nie-
łatwa, niekiedy wyboista, wręcz bolesna. Entu-
zjazm dla ustroju realnego socjalizmu, potwierdzony 
działalnością w Związku Młodzieży Socjalistycznej, 
rychło młodemu człowiekowi z głowy wyparował, 
gdy doświadczył Marca 1968 r. W areszcie śledczym 
Walc protestował, mówiąc, że jest dobrym, zdol-
nym studentem. Usłyszał, że… innych się tu za kra-
tami nie trzyma. Na początku gierkowskiej dekady 
ten wybijający się krytyk literacki dostał możli-
wość zaprezentowania swego talentu w prasie ofi-
cjalnej. Zadziorność, ostre pióro, bezkompromiso-
wość sądów – stały się jego cechami charaktery-
stycznymi. Walc testował swą osobą odporność sys-
temu na nonkonformizm, niezależność myślenia. I po 
kilku latach okazało się, że w debacie publicznej dla 
takich jak on miejsca po prostu nie ma. Nim jeszcze 
powstała opozycja demokratyczna, Walc już w niej 
duchowo był. Drugi obieg wydawniczy, który stwo-
rzono po 1976 r., przyniósł mu wybawienie – wresz-
cie mógł pisać, co chciał i jak chciał. Tworzył pam-
flety na pisarzy peerelowskich, reportaże, analizy 
krytycznoliterackie. Ponadto zajmował się druko-
waniem. 

Jan Olaszek w swej biografii znakomicie pokazuje, co 
pisarstwo Walca wnosiło do podziemnej prasy i jak 
był on odbierany przez innych publicystów. Autor sta-
wia swemu bohaterowi pomnik, owszem, ale bynaj-
mniej nie z brązu. Książkę cechuje wartka narracja, 
świetne wyczucie realiów schyłkowego PRL-u i dyle-
matów intelektualno-etycznych, z którymi zmagali 
się wtedy pisarze i twórcy.

dr Bartosz Kaliski (Polska Akademia Nauk)

Olaszek Jan, Rewolucja powielaczy. Niezależny 
ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989, Wydawnic-
two Trzecia Strona, Warszawa 2015, ss. 353.

Ta książka jest jak silva rerum – mimo pewnych 
pozorów ujęcia monograficznego. Czegoż tu nie 
znajdziemy! I portrety opozycjonistów, i opowie-
ści o prześladowcach, i prześladowanych, repre-
sjach i sukcesach drugiego obiegu wydawniczego, 
o poszczególnych tytułach prasowych i oficynach 
podziemnych. Jan Olaszek opisuje techniki poligra-
ficzne, wzajemne relacje środowisk opozycyjnych 
i toczone między nimi spory ideowe. Kieruje uwagę 
nie tylko ku kręgom inteligenckim, ale i chłopskim, 
w pewnym stopniu także robotniczym. Taka wielo-
wątkowa konstrukcja całości nie zobowiązuje do 
wyczerpania tematu głównego, a stać się może dla 
czytelnika świetną podnietą do pogłębiania wiedzy 
na tematy ledwie zasygnalizowane. Spełnia po pro-
stu warunek dobrej popularyzacji. 

Czytając tę książkę, odnosimy  wrażenie, że pozna-
jemy wersję samych rewolucjonistów – wypowia-
dają się oni tu szeroko (Jan Olaszek zebrał ich liczne 
relacje). Autor nie kryje swej sympatii dla drukarzy, 
publicystów, kolporterów – przybliżyli swą działal-
nością pokojową zmianę ustroju w 1989 r. Drugi obieg 
nie był zinfiltrowanym przez Służbę Bezpieczeń-
stwa marginesem, rezerwatem politycznych fan-
tastów i zapaleńców, lecz źródłem, z którego pro-
mieniowały na całe społeczeństwo polskie ważne 
idee i koncepcje.

dr Bartosz Kaliski (Polska Akademia Nauk)
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Ptaszyński Radosław, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława 
Stommy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 704.

Radosław Ptaszyński w swym obszernym dziele ujmuje nie tylko poli-
tyczne aspekty długiego życia Stanisława Stommy (1908–2005). Jego 
bohaterowi przyszło działać w wieku sprzyjającym rewolucjom i prze-
mianom światopoglądowym. Wychowany w kresowym domu Stomma 
opuścić musiał rodzinne strony, które po I wojnie światowej znalazły 
się na terytorium Republiki Litwy. W latach trzydziestych był sekreta-
rzem filozofa Mariana Zdziechowskiego, czołowego polskiego katastro-
fisty. Po dramatycznej ucieczce z Wileńszczyzny 1 sierpnia 1944 r. zna-
lazł się w katolickim ośrodku dla niewidomych w Laskach. Stąd obser-
wował tragedię walczącej Warszawy i upadek Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Po wojnie zaangażował się w odbudowę niezależnej prze-
strzeni publicystycznej debaty, która jednakże rychło została zredu-
kowana prawie do zera. Gdy postawiono go przed alternatywą – praca 
wykładowcy prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim lub redagowanie 
„Tygodnika Powszechnego” – wybrał to drugie. Ale już po kilku latach 
on i bliscy mu ludzie z redakcji zostali odsunięci od wydawania swego 
tytułu. W 1957 r. Stomma wszedł do sejmu jako jeden z grona kilku, okre-
ślających się jako katolicy, posłów (poza wiernością doktrynie deklaro-
wali oni także wierność prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu). W 1976 r. 
jednakże przestało istnieć Koło Posłów „Znak”, które Stomma stworzył 
i któremu przewodniczył. Słowem, życie Stommy naznaczone było kolej-
nymi, licznymi stratami. Wstrząsy te nie spowodowały u niego zachwia-
nia wiary, którą pojmował jako podstawę swej aktywnej postawy wobec 
świata. Działacz katolicki i publicysta, prawnik, polityk opozycji, wresz-
cie senator odrodzonej w 1989 r. Polski – wiele ról, zajęć, ale godna przy 
tym podziwu stałość postawy i zapatrywań. Autor w swej zajmującej 
opowieści przekonuje, że Stanisław Stomma należy do grona najważ-
niejszych polskich myślicieli politycznych po 1945 r. Między innymi dla-
tego, że łączył myśl polityczną z praktyką. Książka Radosława Ptaszyń-
skiego to także rzetelne studium możliwości koncesjonowanej polityki 
gabinetowej, prowadzonej w komunistycznym sejmie.

dr Bartosz Kaliski (Polska Akademia Nauk)
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Romanek Jacek, Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubel-
skiego we wrześniu i październiku 1939 r., Wydawnictwo IPN, Lublin–War-
szawa 2019, ss. 184.

Opracowanie opisuje nielojalne wobec państwa polskiego zachowanie 
grupy jego obywateli w sytuacji inwazji Związku Sowieckiego na Rzeczpo-
spolitą we wrześniu 1939 r. i początkowych tygodniach okupacji jej tery-
torium. Autor skoncentrował się na szerzej dotychczas nieporuszanej 
kwestii kolaboracji na terenach województwa lubelskiego, czyli obsza-
rze, który strona sowiecka – w wyniku korekty postanowień paktu Rib-
bentrop-Mołotow – oddała swojemu niemieckiemu sojusznikowi po rela-
tywnie krótkiej okupacji. W prosowieckie działania włączyli się komuni-
ści i osoby wcześniej niezaangażowane politycznie różnych narodowo-
ści, na obszarze podlegającym opisowi głównie: polskiej, żydowskiej 
i ukraińskiej. Ze względu na dużą rolę przedstawicieli mniejszości naro-
dowych w kolaboracji z Sowietami, bez przesady można stwierdzić, że 
Autor w dużym stopniu poświęcił swoją pracę relacjom narodowym na 
obszarze państwa polskiego w XX w. Zmierzył się ze słabo opisaną kwe-
stią stosunku mniejszości narodowych do państwa polskiego w krytycz-
nym dla niego momencie. 

Autor w początkowych rozdziałach opisał ruch komunistyczny na obsza-
rze wschodniej Lubelszczyzny w okresie międzywojennym i oddziaływa-
nie sowieckiej agresji na Polskę na mniejszości narodowe. Najważniejsze 
znaczenie poznawcze ma najobszerniejszy rozdział trzeci, w którym opi-
sano tworzenie komitetów rewolucyjnych i czerwonej milicji w dwunastu, 
zajętych przez czerwonoarmistów, powiatach województwa lubelskiego. 

Otrzymujemy panoramiczny przegląd dwu głównych form współpracy 
z sowieckim agresorem i dowiadujemy się o obu stronach tej uderzają-
cej w resztę polskiego społeczeństwa relacji, przede wszystkim samych 
kolaborantach, ale też upewniamy się, że w analizowanym okresie, ze 
względu na dynamikę wydarzeń, kolaborowano głównie z Armią Czer-
woną. Pracę kończy krótki opis działalności członków komitetów i mili-
cji po październiku 1939 r., tj. ewakuacji na wschód wobec przejęcia tery-
torium przez Niemców i roli odgrywanej w Polsce Ludowej, gdy wojenna 
kolaboracja z Sowietami stawała się przepustką do kariery w aparacie 
komunistycznego państwa. Książka będzie stanowić ważny wkład do 
kwestii kolaboracji obywateli polskich różnych narodowości z sowieckim 
okupantem i stosunku mniejszości narodowych do państwa polskiego 
w okresie II wojny światowej.

dr hab. Witold Wasilewski (Instytut Pamięci Narodowej) 
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Sarna Paweł, „Odra” (1945-1950). Monografia czaso-
pisma, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019, ss. 324.

W dwudziestoleciu międzywojennym do najpopu-
larniejszych czasopism na Górnym Śląsku były zali-
czane m.in. „Kuźnica”, „Fantana” i „Zaranie Śląskie” 
oraz dwa dzienniki „Polonia” i „Polska Zachodnia”. 
Wśród autorów można było zauważyć m.in. Wil-
helma Szewczyka, Gustawa Morcinka i Edmunda 
Osmańczyka. Tytułowa „Odra”, jak zauważył Autor 
monografii, odwoływała się do dziedzictwa chadec-
kiej „Polonii”. Z kolei z „Polski Zachodniej” przygar-
nęła kilku publicystów, zajmujących się sprawami 
kultury i literatury, w tym. m.in. Gustawa Morcinka. 

Z publicystyki „Odry” warto wyróżnić dorobek, który 
traktował o historii Śląska oraz stosunkach polsko-
czechosłowackich i polsko-niemieckich w okre-
sie przedwojennym, wojennym i powojennym. 
W początkowym okresie funkcjonowania pisma 
jeden z tematów stanowił wyjątkowo drażliwą 
sprawę, rzecz dotyczyła przeszłości i przyszłości 
Zaolzia. Edmund Osmańczyk w jednym z artykułów 
podkreślił, że zwrot Zaolzia Polsce byłby zakończe-
niem złej przedwojennej polityki doraźnej korzyści 
powrotu Zjednoczonego Śląska do polskiej Macierzy. 
Interesujące jest również inne ustalenie Autora, 
który zauważył, że wedle opinii Jerzego Borejszy 
„Odra” miała charakteryzować się obliczem kato-
lickim. Jednocześnie historyk podkreślił, iż stano-
wisko redakcji wobec Kościoła katolickiego ule-
gało stopniowej zmianie. Początkowo „Odra” była 
nastawiona przychylnie, zwłaszcza, kiedy zwracała 
uwagę na znaczenie Kościoła katolickiego i reli-
gii na Ziemiach Zachodnich. Publicystyce w tym 

zakresie towarzyszyły wywiady m.in. z biskupami Bole-
sławem Kominkiem i Karolem Milikiem. Potem, po liście 
Piusa XII do biskupów niemieckich z 1948 r., w którym 
papież wziął w obronę wypędzonych z domu i ojczy-
zny 12 milionów ludzi, dało się zauważyć daleko idące 
ochłodzenie w pozytywnych komentarzach na 
temat Kościoła katolickiego i Stolicy Apostolskiej. 

Jest też zrozumiałe, że na łamach „Odry” pojawiła 
się sprawa kolaboracji, m.in. w kontekście wojennej 
działalności dziennikarzy tzw. gadzinówek. Bodajże 
największym echem  odbiła się głośna sprawa Sta-
nisława Wasylewskiego i Ferdynanda Goetla oraz 
Feliksa Burdeckiego i Jana Emila Skiwskiego. Dwóch 
pierwszych znalazło na łamach „Odry” obrońców. 
Jan Brzoza stwierdził w artykule pt. W sprawie St. 
Wasylewskiego. Artykuł dyskusyjny, że redaktor był 
wprawdzie szefem proniemieckiej „Gazety Lwow-
skiej”, ale współpracował z nią z polecenia Polskiego 
Państwa Podziemnego. Autor artykułu upomniał 
się dodatkowo o wyjaśnienie sprawy Ferdynanda 
Goetla: „Mówimy o nich głośno: Skiwski pisał arty-
kuły w swoim <Przełomie> takie, że każdego z nas 
może oblać rumieniec wstydu. Burdecki też pisał 
w tymże <Przełomie> i był w dodatku folksdojczem, 
niewymieniony w klątwie Goetel jeździł do Katynia 
(to wystarczy) ”. Biorąc pod uwagę chronologię tej 
dyskusji, w okresie przygotowań do procesu katyń-
skiego w kraju, można bez cienia wątpliwości wyróż-
nić odwagę Jana Brzozy w stawianiu odważnych 
pytań. Zresztą na redakcję „Odry” posypała się z tego 
powodu solidna krytyka. 

prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej, 
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy)
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Skórzyński Jan, Okrągły Stół. Wynegocjowany 
koniec PRL, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kra-
ków 2019, ss. 362.

Niewiele jest w najnowszej historii Polski wydarzeń, 
które budzą emocje równie skrajne jak Okrągły Stół. 
Interpretacja i ocena przebiegu spotkań przedsta-
wicieli opozycji komunistycznej z władzami upada-
jącego systemu, a przede wszystkim ich długofa-
lowych skutków dla państwa, które z trudem otrzą-
sało się z ciążących kilku dziesięcioleci komunizmu 
zapewne już zawsze dzielić będzie nie tylko polity-
ków, historyków i politologów, ale i członków wielu 
rodzin. Skórzyński opisał to wydarzenie w sposób 
wiarygodny, choć jednocześnie otwarcie stwier-
dził, iż pomimo licznych wad, Okrągły Stół stał się 
początkiem demontażu żelaznej kurtyny nad Europą. 
Z książką warto się zapoznać nawet jeśli Czytelnik 
nie zgodzi się ze wszystkimi ocenami czy spostrze-
żeniami Autora. 

dr Damian K. Markowski (Instytut Pamięci Narodowej)

Szymański Andrzej, „Ludowa” władza – nieludzki 
reżim. Opolanie pomiędzy sprzeciwem a współ-
pracą, Wydawnictwo UO, Opole 2019, ss. 153.

Ciekawa, choć dość krótka próba przedstawie-
nia dylematów lokalnej społeczności w dobie sys-
temu komunistycznego. Zapewnić sobie i rodzi-
nie względny spokój za cenę nieangażowania się 
w działalność opozycyjną, piąć się po szczeblach 
kariery otwartej tylko dla osób związanych z par-
tią, czy może raczej posypując solą ból, jak posąg 
pychy samotnie stać? Na te pytania próbował odpo-
wiedzieć w swej książce Autor, biorąc na warsztat 
postawy Opolan względem komunizmu. Owocem 
tych prac jest zwięzła praca, w której zapoznać się 
możemy zarówno z losami tych, którym z „nieludzką 
władzą” było mocno nie po drodze, jak i z tymi, co 
swoją karierę, a czasami nawet los jako taki zwią-
zali właśnie z reżimem. 

dr Damian K. Markowski (Instytut Pamięci Narodowej)
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„Tatuś Wasz jest w Rosji…”. Listy kieleckich katyń-
czyków, oprac. Marek Jończyk, Wydawnictwo IPN, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach, Kielce–Warszawa 2020, 
ss. 216.

Wydawcom pracy udało się zebrać 51 unikatowych 
korespondencji wysłanych przez Polaków z obo-
zów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku do naj-
bliższych. Autor wydawnictwa zauważył trafnie, że 
każdy list lub karta pocztowa wysłana z obozu stano-
wiła dla uwięzionych wyjątkowe wydarzenie. Najkró-
cej rzecz ujmując, dla wysyłających była to być może 
pierwsza okazja do przekazania sygnału: „Żyję”.  

Lektura poszczególnych listów daje odpowiedź 
na kilka ważnych pytań badawczych, związanych 
z obozową codziennością. Nadawcy koresponden-
cji troszczą się przede wszystkim o swoich najbliż-
szych, żonę i dzieci, ich los i życie codzienne. Pytają 
również o dalszych krewnych i sąsiadów. Drugi wątek 
w listach stanowią informacje na temat wyglądu 
najbliższej okolicy obozów, np. lasu, oraz wyjąt-
kowo niskiej temperatury powietrza (mróz sięga-
jący nawet 50 stopni). Nie było więc dziełem przy-
padku, że w kilku listach pojawiły się prośby o cie-
płą odzież (m.in. swetry, czapki, skarpety). 

W konkluzji można podkreślić, iż cenna inicjatywa 
w ramach Serii Świętokrzyskiej godna jest powie-
lenia przez wydawców w innych regionach Polski. 

prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej, 
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy)

Warlikowski Sebastian, Kołyma. Polacy w sowiec-
kich łagrach. Bez komentarza. Wspomnienia i doku-
menty, Wydawnictwo Zona zero Sp. z o.o., War-
szawa 2019, ss. 495.

Bohaterami książki są żołnierze pierwszej i dru-
giej konspiracji pojmani i osądzeni przez Sowie-
tów. Wydawca zebrał i opublikował piętnaście 
wspomnień na temat Kołymy, w tym pięciu kobiet. 
Jadwiga Markiewicz wspomina: W Magadanie pra-
cowałam około pół roku i była to praca: w kamienio-
łomach, na budowie, przy wyrębie lasu, przy układa-
niu dróg, w kopalni wapna (…). Przed przystąpieniem 
do pracy brygadzistka wyznaczyła normę. Jeżeli nie 
wykonywano tej normy  nie dostawało się wieczo-
rem chleba. Pewnego razu po wykopkach ziemnia-
ków przemyciliśmy do obozu trochę surowych karto-
fli. Na kolację zjadło się je z zupą. Nieco dalej opisała 
wydarzenie, które rozegrało się po śmierci wodza 
Związku Sowieckiego: W 1953 r., gdy zmarł Stalin, 
ja o mało co drugiego wyroku nie dostałam. Tak się 
z tego cieszyłam. Niektórzy niby patrioci zaczęli pła-
kać, rozpaczać, a ja zaczęłam się śmiać. Akurat nad-
szedł nadzorca. <Czemu ty się śmiejesz? – pyta – Ty się 
śmiejesz, że nasz przywódca zmarł, to pójdziesz jesz-
cze posiedzieć. Ty jesteś wrogo usposobiona do Rosji. 
Maciej Żołnierczyk przywoła z kolei wizytę w malut-
kim muzeum w Magadanie, do której doszło już po 
odbyciu przez niego kary: Na ścianie w jednym z pokoi 
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zawieszone były gablotki za szkłem zawierające różne 
groty harpunów i strzał. Wtem w jednej gablotce za 
szkłem zauważyłem stary srebrny medalion, może 
średnicy 7 cm, a na nim rycerz Pogoni. Aż mi się zro-
biło gorąco z podniecenia. Wokół medalionu napisy po 
łacinie, trudne do odczytania w całości, bo i ciemno 
tutaj w tych izbach muzealnych i medalion nie jest 
dobrze oczyszczony, ale na ogół zachowany w dosko-
nałym stanie. Napisy mówiły: <Rex Poloniae Jagiello. 
Vitoldus Princ. Magnus. Grunwald 1410>. Nie wiadomo, 
co było na odwrotnej stronie medalionu, ale stałem 
jak oczarowany a wzruszenie dusiło mnie w gardle, 
bo przecież jasne, że tymi szlakami szły kibitki car-
skie z polskimi zesłańcami lub więźniami, którzy wal-
czyli o wolność. 

Tom opublikowany przez Wydawnictwo Zona Zero 
stanowi cenne źródło do badania codzienności 
łagrowej, warunków bytowych, wyżywienia, nocle-
gów, chorób, niewolniczej pracy oraz niekończącej 
się nadziei na odzyskanie wolności oraz na spotka-
nie z najbliższymi. 

prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej, 
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy)

Wilk Anna, Łemkowie. Między integracją a rozpro-
szeniem (1918-1989), Wydawnictwo Neriton, War-
szawa 2019, ss. 420.

To ważna publikacja, zwłaszcza w kontekście badań 
historycznych, bowiem dotychczasowe ujęcia tytu-
łowego zagadnienia zdominowały rozważania języ-
koznawców, socjologów i etnologów. Autorka pod-
jęła się zadania niezwykle ambitnego, polegającego 
na całościowym ujęciu historii ludności łemkowskiej 
w XX w. Nie sposób też nie zauważyć w tym miejscu, 
że Łemkowszczyzna historyczna stanowiła najdalej 
na zachód wysunięty obszar zamieszkiwany przez 
Słowian wschodnich i dodatkowo zawsze znajdo-
wała się w obrębie wpływów polskich. 

Monografia jest próbą ukazania historii społeczno-
politycznej Łemków, jak to ujęła Autorka: w aspek-
cie zarówno politycznym, jak i społecznym, przed-
stawienie procesu integracji i powstania wspólnoty, 
poszukiwania tożsamości w warunkach polityki naro-
dowościowej polskiej, ukraińskiej oraz rosyjskiej, co 
wymagało – jak można dowiedzieć się z dalszej nar-
racji – konfrontacji dotychczas istniejących w histo-
riografii hipotez z materiałem źródłowym. 

Ramy chronologiczne pracy wyznaczają lata 1918–
1989. Zakres terytorialny natomiast obejmuje obszar 
Łemkowszczyzny północnej, tj. leżącej w granicach 
państwa polskiego, ale również teren województw 
wrocławskiego, zielonogórskiego i części poznań-
skiego, gdzie osiedlono znaczną grupę przesiedlo-
nych Łemków w 1947 r..

W odniesieniu do mowy Łemków, Autorka z powodu 
sporu dotyczącego kwalifikacji dialektu łemkow-
skiego posługuje się terminem etnolekt, który obej-
muje swym zasięgiem wszystkie odmiany języka 
używanego przez daną grupę ludzi (gwarę, dialekt, 
język). 

prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej, 
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy)



80

Przegląd
Przeszłość/Przyszłość 2021

Wołoszyn Jacek Witold, Niepodległościowa kon-
spiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 
1944/1945-1956, Wydawnictwo IPN, Lublin–War-
szawa 2019, ss. 680.

Monografia Jacka W. Wołoszyna na temat mło-
dzieżowej konspiracji niepodległościowej w Pol-
sce w latach 1944/45–1956 stanowi podsumowanie 
kilkunastoletnich badań, które autor przeprowa-
dził w kilku archiwach i kilkudziesięciu bibliotekach. 
Historyk w bardzo szczegółowej analizie, którą bez 
cienia wątpliwości można byłoby określić jako kom-
pletną, zwrócił uwagę na: genezę konspiracji mło-
dzieżowej, jej portret zbiorowy oraz cele i zadania 
poszczególnych organizacji w ujęciu regionalnym, 
z udaną próbą spojrzenia na kontekst ogólnopolski. 
Jacek W. Wołoszyn poświęcił dużo uwagi działal-
ności komunistycznych służb specjalnych wobec 
młodych konspiratorów z uwzględnieniem represji 
na poziomie przygotowania procesów sądowych. 
W końcu, na bazie zachowanej dokumentacji, zre-
ferował okoliczności pobytu skazanych już człon-
ków organizacji młodzieżowych w różnego rodzaju 
miejscach odosobnienia (np. więzieniach progre-
sywnych i obozach pracy Jaworzno i Bojanowo).  

Autor podkreślił, że działacze powojennych, patrio-
tycznych organizacji młodzieżowych byli spadko-
biercami tradycji podziemia niepodległościowego 
z lat drugiej wojny światowej oraz drugiej, dorosłej 
konspiracji. W ich poglądach dominowały anty-
komunizm i antysowietyzm. Młodzi konspiratorzy 
głośno domagali się wyjaśnienia Zbrodni Katyń-
skiej oraz – na ile było to możliwe – stanęli w obro-
nie wiary katolickiej i chrześcijaństwa. Podsta-
wową formą działalności młodzieżowej konspira-
cji była akcja ulotkowa, czyli przygotowanie dru-
ków ulotnych oraz gazetek oraz ich kolportaż. Dzia-
łacze organizacji nie stronili również od wykła-
dów, prelekcji i odczytów. Włączyli się ponadto do 
akcji „O” zainicjonowanej przez Zrzeszenie Wolność 
i Niezawisłość. Jej celem było tzw. odpluskwianie, 
polegające na uświadomieniu społeczeństwo skali 
zagrożenia komunistycznego. Jacek W. Wojcie-
szyn podniósł również ważny problem skali zjawi-
ska, w tym liczebności oraz geografii. Za niezwykle 
ważne należy uznać porównanie rozwoju konspira-
cji młodzieżowej z konspiracją dorosłych. Mono-
grafia stanowi jedną z najważniejszych publikacji 
z zakresu opozycji antykomunistycznej w powo-
jennej Polsce wydanych po 1989 r. 

prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej, 
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy)
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nagroda

W 2021 r. temat V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki brzmiał: 
Pakt Hitler–Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowiec-

kiego. Napłynęło łącznie 10 prac. Laureatem został dr Sławomir Dębski (Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych) za książkę pt. Między Berlinem a Moskwą. 
Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941 (PISM, Warszawa 2007, ss. 800).

konkurs 
O naGrODę im. JanuSZa KurtYKi 

Edycja V 2021 r.
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Praca Sławomira Dębskiego stanowi świetną rekonstrukcję wydarzeń 
od momentu zbliżenia niemiecko-sowieckiego w sierpniu 1939 r. aż do 
wybuchu wojny między sojusznikami w czerwcu 1941 r. Autor odpowiada 
na kluczowe pytania dla polskiej historiografii odnośnie motywacji, jakimi 
kierowali się Hitler i Stalin, zmierzając do zawarcia porozumienia oraz 
dlaczego doszło do zerwania sojuszu. Przedstawienie przez Dębskiego 
alternatywnych sowieckich planów uderzenia na Trzecią Rzeszą wyja-
śnia zachowanie Stalina w krytycznych, pierwszych dniach wojny. Osądy 
Autora są nowatorskie i głęboko przemyślane. Dzięki temu zyskujemy uni-
katowy opis stosunków dyplomatycznych między Trzecią Rzeszą a ZSRS 
z lat 1939–1941, oparte na niemieckich, sowieckich oraz polskich źródłach.

Krzysztof Łagojda (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzja konkursowa książki

Niniejsza recenzja sporządzona została na potrzeby przypadającej na 
2021 r. V Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki o tematyce Pakt 
Hitler–Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego. 
Uwaga ta uzasadnia szczególną budowę recenzji. Skonstruowana ona 
została bowiem z trzech części: omówienia i oceny monografii pióra S. 
Dębskiego, a zatem tekstu o charakterze klasycznie recenzyjnym; reflek-
sji na temat zbieżności problematyki omawianej książki z tytułowym 
zagadnieniem trwającej edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki; 
wreszcie – próby odniesienia się do zasadności wytypowania recenzo-
wanej książki do przetłumaczenia na język angielski (i niemiecki?), co 
wiąże się ze wspomnianą nagrodą, a zarazem jej promocją, spopula-
ryzowaniem tą drogą – z jednej strony w międzynarodowym, a przede 
wszystkim zachodnioeuropejskim i amerykańskim obiegu naukowym 
(wśród historyków, ale także specjalistów z zakresu stosunków między-
narodowych czy politologów), z drugiej strony na szeroko rozumianym 
międzynarodowym rynku czytelniczym (udostępnieniu zatem pasjona-
tom-amatorom domeny Klio i np. publicystom, specjalizującym się w pro-
blematyce historycznej lub międzynarodowej).

Autorem omawianej monografii jest dr Sławomir Dębski – historyk i poli-
tolog, autor wielu publikacji książkowych i artykułów o problematyce 
historycznej, z zakresu stosunków międzynarodowych i politologii, wie-
loletni dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a w latach 
2011–2016 – Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Należy 
podkreślić, iż temat recenzowanej książki został wybrany przez Autora 

Dr Sławomir Dębski – historyk, 
specjalizujący się w dziejach naj-
nowszych, politolog oraz ekspert 
ds. międzynarodowych. Dyrek-
tor Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych. Swoje zain-
teresowania naukowe koncen-
truje wokół stosunków niemiec-
ko-rosyjskich oraz spraw zwią-
zanych z polską polityką zagra-
niczną, polityką zewnętrzną Unii 
Europejskiej, rosyjską polityką 
zagraniczną i wewnętrzną. Autor 
licznych publikacji naukowych, 
m. in. monografii Między Berlinem 
a Moskwą. Stosunki niemiecko-
sowieckie 1939–1941 (Warszawa 
2003), redaktor wielu wydaw-
nictw zbiorowych oraz wydawca 
źródeł do historii dyplomacji. 
Redaktor naczelny „Polskiego 
Przeglądu Dyplomatycznego”. 
Laureat Nagrody „Przeglądu 
Wschodniego” oraz Nagrody 
KLIO.
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trafnie – przed jej publikacją w 2003 r. zagadnienie relacji niemiecko-sowieckich w latach 1939–1941 (a zatem 
od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, wybuchu II wojny światowej i wspólnej niemiecko-sowieckiej 
agresji na Drugą Rzeczpospolitą, do momentu ataku Niemiec na Związek Sowiecki), nie stało się bowiem 
przedmiotem równie wnikliwej i obszernej analizy polskich historyków.

Recenzowana monografia – poprzedzona rozbudowanym wstępem, charakteryzującym zarówno wcze-
śniejszą polską, a przede wszystkim obcojęzyczną literaturę przedmiotu oraz bazę źródłową, która stała 
się obiektem studiów i analiz Autora, a także prezentującym i uzasadniającym konstrukcję książki – została 
zbudowana z jedenastu obszernych rozdziałów. W pierwszym z nich S. Dębski przedstawia dzieje stosun-
ków niemiecko-sowieckich w okresie międzywojennym. Rozdział drugi został poświęcony genezie, zapi-
som i konsekwencjom paktu Ribbentrop-Mołotow oraz roli i znaczeniu przypisywanym mu przez władze 
III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Kolejny – prezentuje zagadnienie wojny powszechnej (światowej) w rela-
cjach Berlina z Moskwą w okresie od sierpnia 1939 r. do września 1940 r. W następnym Autor charakteryzuje 
współpracę niemiecko-sowiecką w obliczu wyzwania, jakim było rozgraniczenie stref interesów obu tota-
litarnych państw. Rozdział piąty przedstawia postawę III Rzeszy i Związku Sowieckiego wobec państw bał-
tyckich w okresie sierpień 1939 – sierpień 1940. W kolejnym S. Dębski omawia próby rozszerzenia sowiec-
kiej strefy wpływów na Finlandię, a zarazem stanowisko, jakie zajmował wobec nich Berlin. W następ-
nym rozdziale ukazane zostały rola i znaczenie zagadnienia Bałkanów dla Niemiec i Związku Sowieckiego 
u schyłku 1939 r. i w pierwszej połowie 1940 r. Rozdział ósmy prezentuje genezę, kulisy i przejawy głębo-
kiego kryzysu współpracy III Rzeszy i ZSRS w drugiej połowie 1940 r. Z kolei w rozdziale dziewiątym i dzie-
siątym Autor analizuje najpierw zagadnienie państwa sowieckiego jako przedmiotu niemieckiego plano-
wania operacyjnego w latach 1939–1941, a następnie analogicznie – Niemiec jako przedmiotu sowieckich 
studiów i planów operacyjnych. Rozdział ostatni ukazuje stosunki niemiecko-sowieckie w ostatnim pół-
roczu pokoju pomiędzy obydwoma państwami – od grudnia 1940 r. do czerwca 1941 r.

Zasadniczy tekst pracy zamyka zakończenie, w którym S. Dębski zestawia najważniejsze wnioski, wynika-
jące z analiz, przeprowadzonych wcześniej na kartach swej książki. Ponadto do monografii zostały dołą-
czone aneksy, bibliografia, angielskojęzyczne streszczenie, wykaz skrótów, indeks osób i wykaz fotogra-
fii, które ilustrują tekst monografii.

Argumentów, aby uznać książkę pióra S. Dębskiego za pozycję wybitną jest wiele. Obok ważnego, traf-
nie wybranego tematu należy do nich logiczna i przejrzysta konstrukcja, ułatwiająca Czytelnikowi śledze-
nie narracji i argumentacji Autora. Warto też podkreślić walory samej narracji S. Dębskiego – umiejętnie 
łączącej opowieść o wydarzeniach, procesach i ludziach z interpretacjami i odautorskimi sądami i oce-
nami; dodatkowo zilustrowanej celnie dobranymi i harmonijnie wplecionymi w tekst opowieści cytatami. 
Bez zarzutu jest również warsztat naukowy Autora – odsyłacze do źródeł i literatury przedmiotu oraz bar-
dzo obszerne niekiedy (lecz uzasadnione) przypisy zostały sporządzone rzetelnie i czytelnie. Imponująca 
jest także bibliografia monografii. Składają się na nią: bardzo liczne źródła archiwalne z archiwów nie-
mieckich i rosyjskich, ale także polskich, brytyjskich i amerykańskich; ponad 150 dokumentów opubliko-
wanych; niemal drugie tyle diariuszy, dzienników, wspomnień, pamiętników i relacji; niemieckie i sowiec-
kie tytuły prasowe z epoki i blisko tysiąc(!) opracowań – książek i artykułów naukowych. Wartość mono-
grafii podnoszą wspomniane wcześniej liczne aneksy, na które składają się dołączone do tekstu niemiec-
kie i sowieckie dokumenty z epoki. Ponadto warto odnotować, iż wybiórczą lekturę, wycinkowe studia nad 
bardzo obszerną przecież monografią S. Dębskiego (zasadniczy tekst liczy blisko 670 stron) ułatwia czy-
telnikowi dołączony do niej indeks osób.
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Wartość recenzowanej książki wynika jednak nie tylko i nie przede wszystkim z ujawnionych przez Autora: 
talentu historycznego pisarza, jego skrupulatności i benedyktyńskiej pracowitości, wreszcie erudycji jako 
znawcy źródeł i literatury przedmiotu. Stanowią o niej w pierwszym rzędzie sformułowane przez S. Dęb-
skiego niezwykle interesujące wnioski – wynikające z rzetelnych i wnikliwych studiów archiwalnych, kwe-
rend prasowych, wreszcie gruntownego „przepracowania” dotychczasowego dorobku badań nad relacjami 
niemiecko-sowieckimi w latach 1939–1941. Dodajmy – wnioski mogące inspirować do poważnej naukowej 
debaty, przemyślane i wyważone, odległe od publicystycznej, taniej i... pozornej błyskotliwości.

Autor recenzowanej książki z jednej strony dezawuuje bowiem argumentację powojennej historiografii 
sowieckiej (szerzej: bloku wschodniego i PRL), ale także wiodącą od lat dziewięćdziesiątych minionego stu-
lecia w historiografii rosyjskiej – popularną zresztą niestety i we współczesnej historiografii zachodniej – 
wskazującą na pakt Ribbentrop-Mołotow jako działanie w pełni uzasadnione z punktu widzenia sowieckiej 
racji stanu w kontekście „osamotnienia Kraju Rad” wobec agresywnej polityki III Rzeszy, skutkującą przy 
tym uznaniem dla tezy o zaskoczeniu jakim dla władz sowieckich, usiłujących za wszelka cenę przedłu-
żyć pokój z III Rzeszą, była operacja Barbarossa. Z drugiej strony jednak S. Dębski nie ulega łatwej i wydaje 
się oczywistej pokusie wejścia na drogę wytyczoną dekadę wcześniej przez Władimira Rezuna (czyli Wik-
tora Suworowa) i wiodącą do jednoznacznego określenia niemieckiej agresji na Związek Sowiecki w 1941 
r. mianem klasycznej „wojny prewencyjnej”. Przeciera natomiast ambitnie własną ścieżkę, wykorzystując 
tropy, napotkane w archiwaliach, prasie z epoki i relacjach świadków, i uczestników opisywanych wydarzeń.

Na ich podstawie Autor recenzowanej monografii kreśli pozbawioną słabych punktów, solidnie udokumen-
towaną i uargumentowaną wizję sojuszu dwóch totalitarnych i agresywnych imperiów, usiłujących przekre-
ślić ład wersalski, których wynikiem były nie tylko obopólne brutalne podboje i aneksje na obszarze Europy 
Środkowo-Wschodniej i w konsekwencji koniec tego geopolitycznego bytu, ale ostatecznie także wybuch 
światowego konfliktu, do którego wspólnie otworzyły one bramę – tyle, że Hitler usiłował go w istocie za 
wszelką cenę uniknąć, a Stalin oczekiwał nań dla realizacji własnych zaborczych celów.

Stosunki niemiecko-sowieckie w latach 1939–1941 jawią się też na podstawie lektury książki S. Dębskiego 
jako zdeterminowane przez wzajemną nieufność, sprzeczności ideologiczne, zaborczość, niemożliwe do 
pogodzenia obustronne ambicje dominacji na Starym Kontynencie, a także błędne decyzje Hitlera i Stalina, 
o które łatwo było w obliczu błyskawicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Logika narastają-
cego konfliktu, narzucona przez błyskawicznie przeprowadzone, zwycięskie dla Hitlera wojny na zacho-
dzie Starego Kontynentu, które osłabiły pozycję ZSRS i obudziły czujność Stalina, nieuchronnie popychała 
obie strony do konfliktu. W tych warunkach bezzasadne jest, zdaniem S. Dębskiego, określenie „wojna pre-
wencyjna” – do takiej przygotowywały się bowiem równocześnie obie strony, paradoksalnie zmuszając się 
nawzajem do przyśpieszenia uprzedzającego uderzenia.

W świetle powyższych opinii ocena, dotycząca zbieżności tematyki omawianej monografii z tytułowym 
zagadnieniem trwającej edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki – Pakt Hitler–Stalin. Geneza i kon-
sekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego – może być tylko pozytywna. Warto też dodać, iż treści książki S. 
Dębskiego nie są związane jedynie z wybranym zagadnieniem, które można umieścić na planie tematu kon-
kursu. Problematyka monografii dokładnie i precyzyjnie, w sposób kompleksowy wypełnia bowiem inten-
cje pomysłodawców V edycji – jej cezury czasowe są zbieżne z trwaniem niemiecko-sowieckiego sojuszu, 
a treść ukazuje zarówno tło historyczne i bezpośrednią genezę układu, jego funkcjonowanie oraz skutki 
militarne, polityczne i ekonomiczne. Co istotne – obejmujące całą Europę Środkowo-Wschodnią: od Fin-
landii aż po Bułgarię (problematyka związana z losem Polski i Polaków stanowi, zgodnie z tytułem książki, 
tylko jeden z prezentowanych i analizowanych elementów).
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Odpowiedź na pytanie, czy należy rozważyć monografię autorstwa S. 
Dębskiego, jako kandydatkę do Nagrody V Edycji Konkursu im. Janusza 
Kurtyki, co skutkować będzie jej przetłumaczeniem na język angielski 
(również niemiecki?) i szeroką akcją promocyjną, próbą upowszechnie-
nia wyników badań i ocen, zawartych na jej kartach, również powinna 
być moim zdaniem twierdząca. Warto podkreślić, iż ustalenia i wnioski, 
jakie sformułował jej Autor na podstawie szeroko zakrojonych i rzetel-
nie przeprowadzonych badań, są oryginalne i wnoszą nowe informacje 
oraz oceny do historiografii międzynarodowej.

Szczególnie godnym podkreślenia jest przy tym fakt, iż S. Dębskiemu 
udało uniknąć się „polonocentrycznego” spojrzenia na genezę, funk-
cjonowanie i rezultaty paktu Ribbentrop-Mołotow. Los Polski i Polaków 
w latach 1939–1941, rola „kwestii polskiej”, są ukazane w sposób wyczer-
pujący i szczegółowy – zarazem ich ujęcie zostało harmonijnie i z zacho-
waniem proporcji wkomponowane w znacznie szersze spectrum zagad-
nień. Sprawia to, iż również dla historyków i czytelników, reprezentujących 
rzeszę pasjonatów-amatorów domeny Klio, a należących do innych nacji 
regionu oraz Zachodu, treści książki mogą stać się bardzo interesujące.

Zdaniem piszącego te słowa, wśród książek, które dotarły do „finałowej 
rozgrywki” V Edycji Konkursu (przypomnijmy: Dębski S., Między Berlinem 
a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941; Gańczak F., Jan Sehn. 
Tropiciel nazistów; Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-
Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicz-
nej II Rzeczypospolitej; Marciniak W., Powroty z Sybiru. Repatriacja obywa-
teli polskich z głębi ZSRR w latach 1945–1947; Motyka G., Na Białych Pola-
ków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953) wła-
śnie monografia S. Dębskiego i – choć w bardziej ograniczonym zakresie 
- znakomita książka pióra Marka Kornata, oddają najpełniej hasło tego-
rocznego konkursu i powinny zostać wzięte pod uwagę jako najpoważ-
niejsze kandydatki do Nagrody im. Janusza Kurtyki.

prof. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)
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wyróżnienie

Wyróżnienie w V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki otrzy-
mał prof. Marek Kornat za książkę pt. Polska 1939 roku wobec paktu Rib-
bentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce 
zagranicznej II Rzeczypospolitej (PISM, Warszawa 2002, ss. 808). 

 
 
Monografia Marka Kornata to unikatowa i ponadczasowa analiza, trak-
tująca o poglądach, opiniach i interpretacjach polskiego MSZ na temat 
zbliżenia niemiecko-sowieckiego, sytuacji geopolitycznej Polski w Euro-
pie w przededniu wybuchu II wojny światowej i kondycji polskiej dyplo-
macji w latach 30. XX w. Autor, opierając się na imponującej bazie źró-
dłowej z europejskich archiwów, udowadnia, że polska dyplomacja nie 
mogła zapobiec ani przewidzieć zbliżenia Trzeciej Rzeszy i ZSRS w 1939 
r. Kornat przedstawia racjonalną, mocno wyważoną i pozbawioną emocji 
ocenę, zwracając uwagę na wiele czynników, które wówczas złożyły się 
na taką ocenę władz polskich. Nie przenosi narracji na dzisiejszy grunt, 
ale przenosi czytelnika w realia II RP. 

Krzysztof Łagojda (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Marek Kornat – 
historyk, specjalizujący się 
w dziejach najnowszych oraz 
historii dyplomacji, sowietolog. 
Kierownik Katedry Historii Sto-
sunków Międzynarodowych na 
Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie; kie-
rownik Zakładu Historii XX wieku 
i Pracowni Dziejów Dyploma-
cji i Systemów Totalitarnych Pol-
skiej Akademii Nauk. Swoje bada-
nia naukowe koncentruje wokół 
zagadnień z zakresu sowieto-
logii, dziejów dyplomacji II Rze-
czypospolitej oraz polskiej myśli 
politycznej XIX i XX w. Autor kilku 
monografii (Józef Beck. Biogra-
fia, Kraków 2020; Polityka rów-
nowagi 1934–1939. Polska mię-
dzy Wschodem a Zachodem, Kra-
ków 2007; Polska szkoła sowieto-
logiczna 1930–1939, Kraków 2003) 
oraz licznych artykułów nauko-
wych. Członek międzynarodowej 
korporacji naukowej Academia 
Europea, Komisji Środkowoeuro-
pejskiej Polskiej Akademii Umie-
jętności oraz innych organiza-
cji. Uczestnik kilku grantów i pro-
jektów naukowych, laureat wielu 
nagród i wyróżnień, odznaczony 
Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”.



87

Przegląd
Przeszłość/Przyszłość 2021

Recenzja konkursowa książki

Profesor Marek Kornat należy do najlepiej rozpoznawalnych polskich 
badaczy XX stulecia, w kraju i poza granicami. Jest znany z licznych 
i poważanych dzieł historycznych. Recenzowana książka była pierw-
szą z serii znakomitych dzieł Marka Kornata, która m.in. została uhono-
rowana nagrodą Klio. Choć należy do młodzieńczej fazy Jego twórczo-
ści to uchodzi obecnie za klasyczne dzieło polskiej historiografii. Każdy 
badacz pochylający się nad zagadnieniami polityki zagranicznej Pol-
ski w kontekście sytuacji międzynarodowej, a zwłaszcza paktu Ribben-
trop–Mołotow, musi sięgnąć do recenzowanego dzieła. Liczne cytowa-
nia w literaturze polskiej i zagranicznej są potwierdzeniem jego warto-
ści merytorycznej. Mimo upływu 20 lat od jego przygotowania do druku, 
wytrzymało próbę czasu i zachowało świeżość.

Dzieło składa się z trzech podstawowych części: oprócz sześciu obszer-
nych rozdziałów, wstępu oraz zakończenia, Autor zamieścił aneks, zawie-
rający m.in. ważne dokumenty wydane w kilku językach. Natomiast pierw-
szą, wprowadzającą częścią dzieła, jest rozległy przegląd źródeł i lite-
ratury przedmiotu, który jest książką w książce. Stanowi dowód bar-
dzo dobrej orientacji Profesora w źródłach historycznych oraz w pol-
skiej i zagranicznej literaturze. Autor przeprowadził rozległą eksplora-
cję naukową, która jest świadectwem walorów warsztatu badawczego, 
sumienności, wytrwałości i pracowitości. Skorzystał z bogactwa źró-
deł archiwów i bibliotek polskich, ale także brytyjskich, francuskich, 
niemieckich, austriackich i litewskich. Nie dotarł, gdyż nie było to moż-
liwe i tym bardziej obecnie nie byłoby możliwe, do źródeł, znajdujących 
się w archiwach Federacji Rosyjskiej.

Kwerendę archiwalną i biblioteczną uzupełnił lekturą dokumentów wyda-
nych drukiem, a także prasy, wspomnień, dzienników, relacji. Całość 
skonfrontował z literaturą historyczną. Bibliografia dzieła Marka Kornata 
sięga 1000 wykorzystanych syntez, rozpraw, artykułów, recenzji wyda-
nych w językach polskim i zagranicznych. Już tylko to wskazuje nam na 
wielkość przedsięwzięcia.

Ten tytaniczny wysiłek przyniósł znakomite rezultaty. Autor zweryfiko-
wał szereg obiegowych i nieprawdziwych opinii, liczne pogłębił i uzu-
pełnił. Bardzo krytycznie się odniósł zwłaszcza do literatury z czasów 
PRL, której sądy, mimo upływu lat, dalej w najlepsze gościły w pracach 
polskich i zagranicznych badaczy. Marek Kornat udowodnił, że są czę-
sto nieuprawnione. Mógł sobie na to pozwolić, bo nikt nigdy przed nim, 
ani nikt po nim, nie przeprowadził tak drobiazgowej i rzetelnej kwerendy 
archiwalnej i bibliotecznej.

Marek Kornat twórczo nawiązał do dziedzictwa Henryka Batowskiego, 
znakomitego badacza stosunków międzynarodowych i dziejów dyplo-
macji. Również sposób prowadzenia przez Kornata narracji przypomina 
prace krakowskiego klasyka. Jest kompletna, gęsta, solidnie nasycona 
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wydarzeniami, datami i nazwiskami aktorów dyplomatycznego spektaklu. 
Jednak to zagęszczenie nie przeszkadza w lekturze, niemniej wymaga 
od czytelnika skupienia.

Lista konkretnych osiągnięć i ustaleń jest długa. Aby ją sumiennie przed-
stawić należałoby mieć do dyspozycji kilkanaście stron. Skoncentrujmy 
się na kwestiach generalnych. Autor udanie zaprezentował polską dyplo-
mację i polskie służby specjalne, dostrzegając zarówno silne, jak i słabe 
strony. Zaprezentował opinie polskich dyplomatów na temat założeń 
niemieckiej i sowieckiej polityki zagranicznej. Poszukiwał, z powodze-
niem, odpowiedzi na istotne pytanie: dlaczego Warszawa nie doceniała 
potencjału agresji Związku Sowieckiego. Wyjaśnił okoliczności, w jakich 
Wielka Brytania udzieliła Polsce gwarancji, a następnie zawarła z nią 
sojusz. Bardzo atrakcyjne poznawczo było spojrzenie na strategiczne 
plany Moskwy w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny, w nawią-
zaniu do sowieckiej polityki z wcześniejszych lat, efektywnie wykorzy-
stującej m.in. cenny instrument, jakim był Komintern.

Podsumowanie

Niniejszym mam zaszczyt i przyjemność zarekomendować książkę 
Marka Kornata pt. Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow... 
do 1 Nagrody w konkursie Fundacji im. Janusza Kurtyki. Spełnia najwyż-
sze oczekiwania i dobrze się mieści w strategii promocji polskich książek 
historycznych w Europie i świecie. Książka po przetłumaczeniu na dwa 
języki będzie najważniejszym kompendium polskiego autora na temat 
polityki międzynarodowej lat 30. XX w. i miejsca w niej Polski.

Książka ukazała się staraniem Polskiego Instytutu Spraw Międzynaro-
dowych 20 lat temu. W wypadku jej nagrodzenia Autor powinien przemy-
śleć możliwość uwspółcześnienia bibliografii, co by podniosło wartość 
dzieła. Warto jeszcze raz przyjrzeć się informacjom i opiniom zawartym 
w książce, gdyż temat ten, przez ostatnie 20 lat, dalej był zgłębiany przez 
polskich i zagranicznych badaczy. Miał w tym udział również Marek Kor-
nat, choćby w trakcie kwerendy do biografii Józefa Becka.

prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
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pozostałe książki finałowe

Gańczak Filip, Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 264. 

Książka składa się z 15 rozdziałów. W tekście została wykorzystana szeroka baza materiałowa, na którą 
składają się dokumenty archiwalne, opublikowane źródła, wspomnienia, korespondencja, notatki oraz 
pozostałe publikacje i monografie. Wielką wartość przedstawiają niewątpliwie wykorzystane rozmowy 
z żyjącymi świadkami epoki. Autor skrupulatnie opisuje fascynujący życiorys „nietuzinkowego” polskiego 
śledczego Jana Sehna (1909–1965), który w 1945 r. rozpoczął pracę na rzecz ścigania zbrodni i zbrodniarzy 
hitlerowskich. Sehn jako przewodniczący krakowskiej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich 
stał się kimś w rodzaju spiritus movens zapoczątkowanych wówczas „rozliczeń”. 

Jak zauważa Filip Gańczak, wśród wielu atutów Sehna był nie tylko olbrzymi profesjonalizm (znajomość 
prawa, kryminalistyki i psychologii), lecz także znajomość języka niemieckiego. Dziełem życia Sehna było 
rozliczenie zbrodni popełnionych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. To między innymi dzięki 
jego apelom zostały zachowane obozowe krematoria, komory gazowe i inne budynki. Sehn zabezpieczał 
dokumentację, plany, spisy więźniów, przeprowadzał ekshumacje i prace terenowe. Dzięki Gańczakowi 
poznajemy szczegóły dotyczące metodyki prac Sehna i jego zespołu. Podjęty przez nich wysiłek umożli-
wiły postawienie zarzutów wielu zbrodniarzom, w tym m.in.: Hansowi Frankowi, Amonowi Göthowi, Rudol-
fowi Hoessowi, Gerhardowi Maurerowi. 

Mimo dających o sobie znać zimnowojennych antagonizmów, Sehn potrafił współpracować zarówno z wła-
dzami PRL (był zaprzyjaźniony z więźniem Auschwitz premierem Józefem Cyrankiewiczem), jak i śled-
czymi z USA i Republiki Federalnej Niemiec, co sprawiało, że nie istniały wówczas przeszkody do wzajem-
nej współpracy na „odcinku ścigania zbrodniarzy hitlerowskich”.

dr Bartłomiej Garczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
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Recenzja konkursowa książki

Autor, absolwent UJ, następnie dziennikarz związany z tygodnikiem „Newsweek”, doktorat uzyskał w ISP 
PAN, obecnie pracownik IPN – specjalizuje się w tematyce szeroko rozumianych stosunków niemiecko-
polskich w XX w. Tego dotyczyła jego biografia Eriki Steinbach (2008), czy monografia Władze NRD wobec 
wydarzeń w PRL 1980–1981 (2017). Znajomość tematyki, oczywiście języka niemieckiego, a także doświad-
czenie w pracy w archiwach niemieckich, połączone z warsztatem dziennikarza-reportażysty, zostały 
dobrze wykorzystane w recenzowanej tutaj książce. Pierwsza rzetelna biografia Jana Sehna jest napisana 
z „nerwem” publicysty, dziennikarza śledczego, chętnie sięgającego do osobistej obserwacji miejsc zwią-
zanych z życiem opisywanej postaci czy rozmów ze świadkami.

Czy autor jest równie dociekliwym historykiem?

Na pewno postać bohatera książki, Jana Sehna, otrzymuje w tej niewielkiej objętościowo książce – 200 stron 
narracji – rzetelnego na ogół kronikarza życia i kariery zawodowej. Przedstawiona ona zostaje na podsta-
wie kwerendy w kilkunastu archiwach polskich (od AAN po Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, z kluczową 
oczywiście rolą Archiwum IPN) i niemieckich (m.in. Główne Archiwum Państwowe Hesji w Wiesbaden, Bun-
desarchiv w Koblencji, Fritz Bauer Institut we Frankfurcie nad Menem), a także solidnego wykorzystania 
źródeł drukowanych, wspomnień, dzienników, pojedynczych artykułów prasowych.

Autor stwierdza, że szukał polskiego odpowiednika Wiesenthala – i chciał przedstawić w tej roli Jana Sehna 
szerszej publiczności. Pisze swoją książkę z taką intencją. Sehn na taką monografię oczywiście zasługuje, 
jeśli wolno tak powiedzieć. Potomek niemieckich osadników w Galicji, z czasów I zaboru austriackiego, 
przedwojenny aplikant, a potem asesor sądowy, po wojnie jako sędzia śledczy, prowadzący dochodzenie 
w sprawie zbrodni niemieckich na terenie obozów Auschwitz-Birkenau, przewodniczący Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie, a w końcu profesor prawa na UJ i pełnomocnik ministra spra-
wiedliwości do ścigania zbrodniarzy hitlerowskich – stał się na pewno jednym z najważniejszych, wyjąt-
kowo skutecznie działającym przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości PRL w tej tak ważnej dziedzinie.

Autor przedstawia sylwetkę swojego bohatera w zasadzie chronologicznie, w 14 rozdziałach, po dzienni-
karsku zatytułowanych i poprzedzonych, wprowadzającym od razu w temat Auschwitz, wstępem. Skupia 
swoją uwagę na tym, jak jego bohater był w czasie wojny kuszony – bezskutecznie (inaczej niż część jego 
rodziny) przyjęciem volkslisty, ale swoją urzędniczą pracą w krakowskim Stowarzyszeniu Restauratorów 
w czasie okupacji „zarobił” jednak na oskarżenie po wojnie o spowodowanie zamknięcia jednej restaura-
cji i wywiezienia właściciela na roboty. Oskarżenie to autor analizuje z niezwykłą drobiazgowością na pod-
stawie zachowanych źródeł – i w gruncie rzeczy obala. Interesują go także psychologiczne aspekty decyzji 
młodego sędziego, obciążonego przynajmniej takimi skojarzeniami z czasu okupacji, by zająć się po woj-
nie tropieniem zbrodniarzy niemieckich.

Zdumiewające jednak, że jakby w ogóle nie interesuje autora kontekst polityczny sytuacji, w której młody 
prawnik z Krakowa występuje nagle, w 1946 r., w mundurze kapitana z naszywką „Ministerstwo Sprawiedli-
wości”, staje się podwładnym podpułkownika Mariana Muszkata, wzorującego się w sądownictwie Polski 
Bieruta na modelu symbolizowanym w ZSRR przez prokuratora Andrieja Wyszyńskiego.
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Można powiedzieć, że w recenzowanej książce niemal nie ma PRL, nie ma przejęcia władzy przez komuni-
stów, nie ma wprowadzania stalinizmu, zwłaszcza w wymiarze sprawiedliwości w Polsce po 1945, nie ma 
polityczno-społeczno-moralnych, można powiedzieć, konsekwencji tych gwałtownych przemian. Nie ma 
ich w tej książce, a przecież musiały być chyba jakoś ważne, dla jej bohatera także. Musiała występować 
jakaś relacja między tymi przemianami a jego karierą, dość błyskotliwą, w tych niełatwych czasach dla pol-
skiego sądownictwa. Nienależący do PPR ani później PZPR sędzia, odgrywa rolę zaufanego przedstawi-
ciela wymiaru sprawiedliwości PRL w poszukiwaniu zbrodniarzy niemieckich, w tak ważnej przecież i wyko-
rzystywanej przez władze PRL propagandowo kwestii jest, można powiedzieć, „dyplomatą” ministerstwa 
sprawiedliwości w stosunkach z RFN, przed oczywiście nawiązaniem stosunków (Sehn umarł w 1965 r.).

Te aspekty autora monografii nie interesują. Skupia się na tym, co na pewno tworzyć może główny ośro-
dek zainteresowania współczesnego w karierze Sehna: na jego przesłuchaniach najważniejszych zbrod-
niarzy: Amona Gotha, Rudolfa Hoessa, Marii Mandl i innych, na jego wytrwałej i inteligentnej pracy nad 
zbieraniem świadectw i dowodów, na jego rozmowach z amerykańskimi prokuratorami i przedstawicie-
lami wymiaru sprawiedliwości w RFN, po 1960 r. Te kwestie są przedstawione bardzo sprawnie i w dzien-
nikarski sposób efektownie.

Ta książka ma szanse na pewien rezonans u współczesnych odbiorców w Europie Zachodniej czy w Ameryce. 
Niestety także dlatego, że można odnieść w niej wrażenie, że państwo zainstalowane w Polsce po 1944 r. było 
(względnie) normalnym systemem politycznym, zainteresowanym po prostu rozliczeniem zbrodni hitle-
rowskich dokonanych na jego terenie. Bez żadnego – istotnego w moim przekonaniu – kontekstu historycz-
nego i politycznego tej sytuacji. Jest tu także szansa na utrwalenie dziś szczególnie dominującego stereo-
typu: zbrodnie hitlerowskie na ziemiach polskich dotyczyły właściwie tylko, a w każdym razie te najcięż-
sze, ludności żydowskiej. Zbrodnie na ludności nieżydowskiej pojawiają się tutaj całkowicie marginalnie i, 
co akcentują przywoływane świadectwa samych zbrodniarzy, takimi były.

Czy jest to pełny obraz Jana Sehna, jego dylematów i jego kariery w PRL? Czy jest pełny obraz zbrodni, 
które prowadzona przez niego Okręgowa Komisja w Krakowie badała? Na pewno – nie. Oczywiście, rze-
telnie przedstawione źródła do wybranego przez autora jednego, na pewno centralnego, ale nie jedynego 
aspektu biografii Sehna, pozwalają także przypomnieć czytelnikom tej książeczki, że głównymi oprawcami 
w Auschwitz-Birkenau, sprawcami Holocaustu – byli jednak Niemcy oraz Austriacy, nie Polacy. Przypomnie-
nie tej prostej, ale (przynajmniej, gdy idzie o walny udział Austriaków w najcięższych zbrodniach związanych 
z obozami zagłady) niemal całkowicie zapomnianej prawdy – jest na pewno zasługą autora. Czy to wystar-
czy, by uznać jego książkę za wybitną, zasługującą na Nagrodę im. Janusza Kurtyki? Nie jestem pewien.

prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk,  
Instytut Pamięci Narodowej)
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Marciniak Wojciech, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947, 
Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 378. 

Jednym z najważniejszych skutków paktu Ribbentrop-Mołotow była możliwość zrealizowania przez Józefa 
Stalina jego zaborczych planów wobec Polski. Jednym z przejawów była przeprowadzona w czterech falach 
deportacja w głąb Związku Sowieckiego, która mogła objąć nawet 1,5 mln obywateli Polski. Tylko część 
zesłańców miała szansę opuścić tę „nieludzką ziemię” wraz z ewakuacją Armii Polskiej gen. Władysława 
Andersa. Wielu z tych, którzy przeżyli musiało czekać do zakończenia wojny, aby wrócić do ojczyzny, acz-
kolwiek już nie na ziemie, na których wcześniej żyli.

Repatriacja, a właściwe ekspatriacja Polaków z obszarów przedwojennego Związku Sowieckiego, pomimo 
że nie była tematem nieznanym w polskiej literaturze fachowej, to jednak po raz pierwszy doczekała się 
monograficznego ujęcia. W oparciu o wieloletnie badania archiwalne Autor stworzył pracę dogłębnie ana-
lizującą badane zjawisko. Bazując na wielu niewykorzystanych do tej pory dokumentach, nie tylko uzupeł-
nił dotychczasowy stan badań, ale stworzył obraz, mogący być uznany za wyczerpujące przedstawienie 
procesu, który umożliwił powrót wygnańców do starej, ale pod względem terytorialnym nowej ojczyzny. 

dr Krzysztof Zdulski (Uniwersytet Łódzki)
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Recenzja konkursowa książki

Losy Polaków w Związku Sowieckim, deportowanych w latach 1939–1941, czyli za pierwszego Sowieta, oraz 
po 1944 r., wywiezionych za drugiego Sowieta, w ramach np. operacji augustowskiej, pomorskiej i górno-
śląskiej, to zagadnienie, które nie tylko moim zdaniem, należy zaliczyć do tematów obowiązkowych w bada-
niach humanistycznych. Jest to sprawa niebagatelnej rangi, wszak dotyczy setek tysięcy naszych roda-
ków, którzy zapłacili najwyższą cenę, własne życie, w najlepszej zaś sytuacji zdrowie, tylko dlatego, że byli 
Polakami. W to zagadnienie wpisuje się również tematyka podniesiona przez Wojciecha Franciszka Marci-
niaka. Powroty Polaków z Syberii i z innych części „nieludzkiej ziemi”, to w pewnym sensie finał problemu, 
który dla każdej z ofiar sowieckiej polityki wobec Polaków rozpoczął się w latach drugiej wojny światowej 
i dla tych, którzy szczęśliwie przeżyli pobyt w Sowietach, dobiegł końca w ramach repatriacji (wedle tytu-
łowego ujęcia tematu).

Ocenę monografii rozpocznę od tytułu. Ma on charakter symboliczny. Sybir już bodaj od XVII stulecia był 
kojarzony z groźną represją, jaką Rosja carska stosowała wobec polskich patriotów. Na masową skalę zaś 
rozwinęła karę zesłania i katorgi w XIX w., po powstaniach listopadowym i styczniowym. Autor doprecyzo-
wał temat w drugiej części tytułu: repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945–1947. Słowo 
repatriacja, zgodnie z ujęciem słownikowym, to zorganizowana przez władze akcja przesiedleńcza do kraju 
obywateli, którzy wskutek zmian granic lub działań wojennych znaleźli się na terytorium innych państw. Jeśli 
chodzi o losy Polaków w latach wojny, którzy w wyniku agresji Związku Sowieckiego po 17 września 1939 r., 
znaleźli się na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, to problem ich późniejszego powrotu był nieko-
niecznie określany klasyczną repatriacją. Dość tu tylko przywołać tytuł pracy doktorskiej Małgorzaty Ruch-
niewicz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, która tytułową repatriację poprzedziła 
określeniem tak zwana. W argumentacji zaś dodała: Ale przecież Polacy z dawnych kresów Wschodnich nie 
opuścili nigdy Polski, można raczej powiedzieć, że to ona ich opuściła przez oddzielenie ich stron rodzinnych 
od reszty państwa nową granicą. W wersji drukowanej zrezygnowała już z dodatku: Repatriacja ludności 
polskiej z ZSRR w latach 1955–1959 (Warszawa 2000). W recenzowanej monografii znalazłem również sta-
nowisko na ten temat: Uważam, że pojęcie «repatriacja z ZSRR» w interesującym mnie przedziale czasowym 
może być stosowana tylko wobec tych, którzy do Polski powrócili z głębi tego kraju. Historyk podniósł rów-
nież sprawę «zabużan». Zauważył, że w stosunku do nich nadużywa się słowa repatrianci. Wskazał w tym 
miejscu powód nadużycia. Jego zdaniem było to podyktowane językiem tekstów źródłowych oraz spad-
kiem po szczególnym kontekście polityczno-kulturowym, narzuconym historykom w powojennej rzeczywisto-
ści. Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny wątek, rozpoczynający główny tok narracji. To sprawa 
oceny repatriacji w publikacjach naukowych i publicystyce. Wedle opinii Autora polemika pomiędzy Gra-
żyną Kubicką, która opublikowała w dodatku „Życia Warszawy” sprawozdanie Delegacji Polskiej w Polsko-
Radzieckiej Komisji Mieszanej ds. Ewakuacji z kwietnia–lipca 1946 r. (z pozytywną oceną repatriacji) oraz 
krytyczna replika na ten temat uczestniczki wydarzenia, Marii Jauszkiewicz, z „Zeszytów Historycznych” 
nadała problemowi nowy wymiar.
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Pracę Wojciecha F. Marciniaka wyróżnia nie tylko ważny społecznie temat rozważań. Autor wykorzystał 
dokumentację różnej proweniencji, w tym z Archiwum Akt Nowych, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta w Warszawie i Archiwum Oddziału Łódzkiego Związku 
Sybiraków. Odwołał się szeroko do literatury przedmiotu, w tym do cennych monografii: Henryka Barto-
szewicza, Daniela Boćkowskiego, Stanisława Ciesielskiego, Albina Głowackiego, Krystyny Kersten, Ewy 
Kowalskiej i Wojciecha Materskiego, elity wśród badaczy losów Polaków deportowanych w głąb Związku 
Sowieckiego. Jest też zrozumiałe, że duże, wręcz decydujące znaczenie, przypisał memuarystyce Sybira-
ków. Wykorzystana kolekcja wspomnień dała możliwość przeprowadzenia szczegółowych badań z zakresu 
zesłańczej i łagrowej codzienności. Ponadto na bazie tej dokumentacji udało się Autorowi omówić kulisy 
powrotu wygnańców do Polski.

Autor przy omówieniu tematu zastosował kryterium problemowe. Pracę podzielił na sześć rozdziałów. 
W pierwszym przedstawił historię stosunków polsko-sowieckich w latach 1939–1945, z uwzględnieniem 
walk zbrojnych żołnierzy Wojska Polskiego i KOP z Armią Czerwoną. Następnie nawiązał do sprawy zbrodni 
katyńskiej. W końcu zajął się losem ludności polskiej na Kresach Wschodnich. Zwrócił uwagę na kluczowy 
problem deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Skalę wydarzenia oszacował na 570–700 tys. 
osób. Ta część rozważań, chociaż ujęta z znajomością rzeczy, jest najsłabszym ogniwem książki.

Przede wszystkim cień na przeprowadzone rozważania rzucają dane liczbowe. Autor, idąc tropem m.in. Albina 
Głowackiego, przyjął za właściwą najniższą liczbę deportowanych Polaków na wschód (zresztą przywo-
ływane dane liczbowe nie sumują się, s. 38). Zabrakło np. obliczeń na ten temat dokonanych przez rząd RP 
w Londynie (upominam się w tym miejscu o pracę pt. Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod 
dwiema okupacjami, pod red. W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009). Z kilku jednostkowych wydarzeń, 
stanowiących egzemplifikację dramatu Polaków na Kresach Wschodnich, Autor pominął np. tragiczne losy 
gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego, zamordowanego przez czerwonoarmistów. Historyk nie wspomniał ani 
jednym słowem o bitwie pod Kodziowcami. Znacznie bogatsza była biografia ks. Franciszka Kubsza, który 
w pewnym momencie był uwzględniony jako minister w rządzie tymczasowym, z którego wyłonił się Tym-
czasowy Rząd Jedności Narodowej. Szwankuje argumentacja na temat powodów opóźnienia przez Józefa 
Stalina agresji na Polskę. Sowiecki dyktator nie tylko zamierzał zrzucić na Niemców odpowiedzialność za 
wojną przeciwko Polsce. Cierpliwie, po 1 września 1939 r., oczekiwał na stanowisko mocarstw zachodnich 
(dopiero po konferencji w Abbeville nabrał pewności, że atak zbrojny na Polskę nie przyniesie żadnych kon-
sekwencji). Na temat zbrodni katyńskiej w 2014 r. historyk dysponował ponadto kilkoma innymi publika-
cjami, niż te, które przywołał itd. Z kolei za cenne uznałbym uwagi poczynione na temat cywilnych dywer-
santów oraz band komunistycznych złożonych z sympatyków Stalina narodowości białoruskiej, ukraińskiej 
i żydowskiej, którzy terroryzowali lokalną ludność. Atmosferę tamtych czasów oddaje przywołany w mono-
grafii cytat: Tej nocy zaczęli się gromadzić na rynku lokalni komuniści, więźniowie, bandyci i złodzieje. Roz-
palili duże ogniska, wykorzystując drzewo z płotów. Znalazły się butelki samogonki (...). Byli w tej chwili w kró-
lestwie bez króla i szybko zorientowali się, że nikt ich od niczego nie powstrzyma. Mieli przecież różne zatargi 
z sąsiadami, dawne urazy, spory i porachunki. Chcieli spalić całe miasteczko. – »Niech płoną kościoły, cer-
kwie synagogi, niech płoną sklepy i dwory« - krzyczeli upojeni wódką. – »Śmierć wszystkim panom, śmierć 
kułakom, Żydom!« Pijane żony awanturujących się wyły jak hieny i podjudzały swoich mężczyzn.

Monografia Wojciecha Marciniaka w zasadniczej części dotyczy trzech kluczowych zagadnień: geneza umowy 
repatriacyjnej, zadania Związku Patriotów Polskich w kontekście repatriacji, kulisy powrotów deportowa-
nych na wschód do Polski. Pierwsze pytanie badawcze dotyczy umowy repatriacyjnej z 6 lipca 1945 r. (acz-
kolwiek w tekście dokumentu obie strony konsekwentnie unikały słowa repatriacji, zaś w zamian pojawiły 
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się „ewakuacja i przesiedlenie”). Autor celnie zauważył, że dokument został podpisany dokładnie dzień po 
cofnięciu uznania dla rządu RP w Londynie przez wielkie mocarstwa (USA i Wielką Brytanię, aczkolwiek 
np. Francja uczyniła to wcześniej). Trudno w tej chwili stwierdzić, czy był to przypadek, czy zabieg celowy. 
Niemniej z propagandowego punktu widzenia informacja mogła wzmocnić rangę władz komunistycznych. 
Tysiące Polaków w kraju z niecierpliwością oczekiwało na informacje, dotyczące losów bliskich i dalszych 
krewnych wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego w latach drugiej wojny światowej. Umowa lipcowa 
dawała nadzieję, że być może już niebawem wróci do kraju jakaś bliżej nieokreślona grupa ludzi. Społeczeń-
stwo nie dysponowało żadną wiedzą, co działo się i dzieje się na zesłaniu. Mało kto zastanawiał się nad 
tym, w jakich warunkach i na jakich zasadach będzie przebiegał ów powrót wygnańców (określenie Autora 
książki). Już sama informacja, że Polacy wrócą działała na korzyść tych, którzy ją ogłosili. W tym upatruję 
znaczenie propagandowe dokumentu z 6 lipca 1945. To również propagandowy sukces z punktu widzenia 
skomunizowanego Związku Patriotów Polskich.

Autor w dalszej części rozważań omówił ze znajomością rzeczy działalność Związku Patriotów Polskich 
związaną z repatriacją. Z lektury książki wynika, że organizacja zaangażowała się w kilka inicjatyw o cha-
rakterze informacyjno-propagandowym i kulturalno- oświatowym. Na podstawie zbadanych źródeł wskazał 
na dziesiątki osób, które w miarę swoich możliwości, podjęły się misji udzielenia pomocy dla rodaków, któ-
rzy rozproszeni po bezkresnych terenach Związku Sowieckiego, w tym na tytułowym Sybirze i na nie mniej 
złowrogiej Kołymie, oczekiwali z wielką nadzieją na pomocną dłoń. Jak zauważył Autor, pomoc, instruk-
cja, czy drobna wskazówka, dotycząca postępowania były wręcz niezbędne, zwłaszcza dla tych, którzy 
nie potrafili udowodnić polskiego pochodzenia, z uwagi na brak dokumentów i nieprzychylne stanowisko 
sowieckich władz regionalnych. Nawet sama wizyta delegata Związku Patriotów Polskich zmieniała samo-
poczucie deportowanego i rodziła nadzieję na pozytywne załatwienie sprawy, czyli rychłą decyzję, zezwa-
lającą na podróż do kraju. Historyk wzbogacił analizę na ten temat licznymi cytatami z memuarystyki. To 
ważny fragment recenzowanego tomu. Delegaci Związku Patriotów Polskich nadzorowali również organi-
zację poszczególnych transportów. Czytelnik odnajdzie w pracy dokumenty, obejmujące listy transportów, 
zawierające chronologię, liczbę repatriantów, nazwisko pełnomocnika oraz miejsce wyjazdu i docelowe. 
Za niezwykle ważną cześć rozważań należy uznać rozdział traktujący o repatriacji wychowanków polskich 
domów dziecka (według danych sowieckiej proweniencji liczba zesłańców w wieku do lat 18 wynosiła ok. 
132 tys., w tym nie mniej niż 8 tys. sierot). Z tego też powodu ambasada RP w ZSRS już na początku 1942 r. 
rozpoczęła organizację sieci placówek opiekuńczo-oświatowych dla dzieci. Po 1943 r. dzieci trafiły do sie-
rocińców, których liczbę Autor oszacował na 94 placówki (od 7 do 9 tys. wychowanków).

W konkluzji pragnę dokonać najważniejszego rozstrzygnięcia. Autor przygotował rzetelną pracę na ważny 
współcześnie temat. Wykorzystał bazę źródłową różnej proweniencji. Przybliżył czytelnikom dramatyczne 
losy Polaków deportowanych w głąb Związku Sowieckiego oraz nie mniej dramatyczne ich powroty z zesła-
nia. Tłumaczenie monografii pióra Wojciecha Franciszka Marciniaka na język angielski i niemiecki byłoby 
dobrym pomysłem, pod ważnym wszakże warunkiem. Praca wymagałaby weryfikacji danych liczbowych 
na temat skali deportacji w latach 1940–1941 oraz dodania nowej literatury przedmiotu oraz memuarystyki, 
która ujrzała światło dzienne w ostatnim siedmioleciu.

prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej,  
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
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Motyka Grzegorz, Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516. 

Grzegorz Motyka rozpoczyna swoje rozważania od przybliżenia czytelnikowi wojsk NKWD, które były „tar-
czą i mieczem” partii komunistycznej w ZSRS. Pokrótce przedstawia ich historię, organizację oraz przy-
kłady aktywności. W dalszej części charakteryzuje polskie podziemie niepodległościowe oraz opisuje akcję 
„Burza”. Jest to swoiste preludium do właściwych studiów nad represjami wprowadzonymi przez Sowie-
tów po wkroczeniu na teren II Rzeczypospolitej. Autor skrupulatnie opisuje działania NKWD podejmowane 
w celu rozbicia grup partyzanckich, działających na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. W książce 
można odnaleźć informacje chociażby na temat bitwy w Lesie Stockim, obławy augustowskiej czy wojny 
manewrowej mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W osobnym rozdziale ujęto walki z podziemiem naro-
dowym. Czytelnik może również odnaleźć informacje, dotyczące wpływu NKWD na umacnianie się władzy 
komunistycznej w powojennej Polsce.

Autor nie unika problematyki związanej ze zbrodniami dokonywanymi przez czerwonoarmistów na Polakach 
zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu. Podkreśla przy tym nagminność gwałtów, kończących 
się niekiedy trwałym okaleczeniem lub zamordowaniem ofiary. W nawiązaniu do tego problemu ocenia, że 
jest on swego rodzaju „białą plamą” rosyjskiej historii, tamtejsi badacze nie podejmują się bowiem studiów, 
które mogłyby określić przyczyny masowych nadużyć żołnierzy Armii Czerwonej wobec ludności cywilnej.

Książka Grzegorza Motyki, pomimo dużej ilości przytaczanych faktów, została napisana przystępnym języ-
kiem. Jest wartościową publikacją, ukazującą metody działania sowieckiego aparatu terroru wobec pol-
skiego podziemia niepodległościowego.

dr Artur Goszczyński (Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
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Recenzja konkursowa książki

Pozwolę sobie zacząć od słów śp. Tomasza Strzembosza: Są sytuacje historyczne, w których nie ma dobrej 
alternatywy, każda niesie ze sobą nieznane, ledwo przewidywane zagrożenia – a jednocześnie zaniechanie 
jest też wyborem, najczęściej wyborem najgorszym. Trudno nie odnieść tych słów do głównych bohaterów 
książki, jaką miałem przyjemność recenzować do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Janusza Kur-
tyki. Recenzowana książka jest pierwszą w polskiej historiografii pozycją opisującą walkę NKWD z polskim 
antykomunistycznym powstaniem właśnie z sowieckiej perspektywy, w oparciu o bezcenne dokumenty 
z archiwów moskiewskich. Wojska NKWD aż do 1946 r. pełniły rolę miecza komunizmu w Polsce, dopiero 
w drugiej połowie tamtego roku zamienionego na KBW, gdy główne siły antykomunistycznego podziemia 
zaczęły słabnąć. Ale – jak zauważa sam Autor – prawdziwymi bohaterami są żołnierze polskiego podzie-
mia, zarówno postakowskiego, jak i narodowego.

Grzegorz Motyka jest niekwestionowanym specjalistą w zakresie badań nad historią ukraińskiego pod-
ziemia nacjonalistycznego – Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, nad 
zbrodnią wołyńską i stosunkami polsko-ukraińskimi w latach czterdziestych XX w. W kręgu zaintereso-
wań prof. Motyki znajdują się również dzieje polskiego podziemia niepodległościowego i antykomuni-
stycznego powstania. Do najważniejszych publikacji Motyki z tego zagadnienia zaliczyć należy recenzo-
waną książkę oraz książkę Obywatel „Igła”. Krawiec ze Skaryszewa. Analiza mikrohistoryczna kontrrewolu-
cji wyklętych (Warszawa 2018).

Zanim Autor przeszedł w swojej narracji do głównego tematu, nakreślonego zresztą przez podtytuł książki, 
dość szeroko i ciekawie przedstawił tło wydarzeń, począwszy od sytuacji na ziemiach polskich pod koniec 
II wojny światowej, opisał stosunki polsko- sowieckie oraz relacje AK z partyzantką sowiecką, wreszcie – 
nakreślił najważniejsze wydarzenia związane z operacją „Burza”. Z książki wyłania się czytelnie ponura rola, 
jaką odegrały Wojska NKWD i Armia Czerwona na ziemiach polskich, dając komunistom czas na okrzep-
nięcie i budowę tak zwanego ludowego aparatu bezpieczeństwa, do czasu przejęcia przezeń zadań zwią-
zanych z rozpracowaniem i zbrojną likwidacją niepodległościowego podziemia.

Na kartach książki opisano ciekawie i źródłowo losy wszystkich tych oddziałów Niezłomnych, którym przy-
szło walczyć z Wojskami NKWD. Co szczególnie istotnie, opis ten sporządzony został przeważnie na pod-
stawie źródeł obu stron, zarówno polskiej, jak i sowieckiej, co pozwoliło Autorowi na uzyskanie maksy-
malnie obiektywnego obrazu opisywanych wydarzeń. W pracy nad książką Autor skorzystał między innymi 
z materiałów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego, Państwowego Archiwum Federacji Rosyj-
skiej, największych archiwów państwowych Białorusi i Ukrainy, z najważniejszych źródeł wspomnienio-
wych i oczywiście z literatury przedmiotu. W sposób oczywisty podnosi to wartość recenzowanej pozycji.

Pod względem merytorycznym nie mam większych zastrzeżeń do recenzowanej książki. Pewien niedosyt 
budzić może niewielka luka związana z działalnością postakowskiego podziemia na terenie Galicji Wschod-
niej. Otóż Autor nie wspomina o tym, iż zakonspirowane oddziały AK-NIE w formie lokalnych samoobron 
podzielone na kompanie i plutony przetrwały w części polskich wsi zamienionych w bazy samoobrony przed 
UPA do początków 1945 r. W ślad za Rafałem Wnukiem sugeruje również, iż oddział Mieczysława Skowrona 
„Tancerki”, zniszczony podczas obławy NKWD 8 marca 1945 r. w boju pod Czerwoną Górą, był ostatnią leśną 
grupą na tym terenie. Tymczasem najnowsze badania, które przeprowadził autor tej recenzji pozwalają na 
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stwierdzenie, iż co najmniej do pierwszej dekady maja utrzymał się pod Samborem oddział partyzancki 
złożony z byłych żołnierzy Kedywu, który nosił kryptonim „Grot II”. Zadaniem tego oddziału było między 
innymi wysadzanie w powietrze linii kolejowych, którymi przejeżdżać miały transporty z Polakami ekspa-
triowanymi na tereny powojennej Polski. Wspomniane uchybienie jest jednak symboliczne wobec całościo-
wego i przekrojowego ujęcia walk między NKWD a polskim podziemiem od Wielkopolski po bagna Prypeci 
i od Wileńszczyzny po Podhale. Tym bardziej, iż Autor skoncentrował się nie tylko na działaniach 64. Dywi-
zji Wojsk NKWD, lecz opisał właściwie wszystkie przypadki starć Wyklętych z enkawudzistami.

Czynnikiem, na który chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, jest podejście Motyki do zagadnienia 
kontynuowania zbrojnego oporu sowieckim okupantom po fiasku operacji „Burza”. Temat ten został przed-
stawiony w książce w sposób wielowymiarowy i wielowątkowy, stąd też Czytelnik ma możliwość zapoznania 
się zarówno ze zdaniem tak nieugiętych oficerów, dążących wręcz do zorganizowania kolejnego polskiego 
„Termopile” jak ppłk cc. Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” poległy w boju pod Surkontami, jak i z dowódcami 
ostrożniej ważącymi losy kadr ludzkich, tak poważnie uszczuplonych podczas dwóch okupacji. Motyka nie 
wydaje przy tym wyroku ani nie opowiada się czytelnie po żadnej z tych stron, stara się natomiast przed-
stawić ich racje.

Tytułem konkluzji należy podkreślić, iż książka Grzegorza Motyki prezentuje wysoki poziom naukowy oraz 
literacki i jest dziełem, które może z powodzeniem zainteresować nie tylko zawodowych historyków. W mojej 
opinii książka byłaby głównym kandydatem do nagrody w przypadku, gdyby została zgłoszona do edycji 
konkursu poświęconej na przykład powstaniu antykomunistycznemu na ziemiach polskich po zakończe-
niu okupacji niemieckiej. Jednakże z uwagi na fakt, że wśród zgłoszonych do tegorocznej edycji książek 
znajduje się m.in. książka prof. Marka Kornata, która pod względem tematyki w pełni wpisuje się w założe-
nia konkursu, odstępuję od rekomendowania niniejszej książki do głównej nagrody. Wnioskuję natomiast, 
aby szacowne grono poddało pod rozwagę możliwość przyznania Grzegorzowi Motyce drugiej nagrody lub 
wyróżnienia i opublikowania jego książki w jednym z języków kongresowych. W mojej ocenie zarówno atrak-
cyjność książki, jak i zawarte w niej naukowe ustalenia predestynują ten tytuł do takiego wyróżnienia. Tym 
bardziej, iż opór podjęty przez zbrojne niepodległościowe podziemie po 1944 r. był przecież konsekwen-
cją walki z narzuconymi Polakom brutalną przemocą długofalowymi skutkami paktu Ribbentrop-Mołotow.

dr Damian K. Markowski (Instytut Pamięci Narodowej)
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Kaczorowski Bartosz, Franco i Stalin. Związek 
Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej 
wojny światowej, Wydawnictwo UŁ, Ośrodek Myśli 
Politycznej, Łódź–Kraków 2016, ss. 300.

Podczas II wojny światowej władze Hiszpanii pro-
wadziły antysowiecką politykę zagraniczną. Z jed-
nej strony wynikało to z poczucia zagrożenia, co 
było pokłosiem polityki Związku Sowieckiego pod-
czas wojny domowej w Hiszpanii, a z drugiej było 
konsekwencją ideowego antykomunizmu najważ-
niejszych postaci hiszpańskiej sceny politycznej. 
Obrany przez rząd gen. Francisco Franco kurs popy-
chał państwo hiszpańskie w coraz ściślejszą współ-
pracę z faszystowskimi Włochami oraz nazistow-
skimi Niemcami, generując jednocześnie napięcia 
w relacjach z mocarstwami zachodnimi, a zwłaszcza 
z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Najbar-
dziej brzemiennym skutkiem obranej linii politycz-
nej okazała się izolacja międzynarodowa Hiszpanii 
pod koniec II wojny światowej, która utrzymywała 
się również w początkowych latach zimnej wojny.

Dokonując kwerendy w archiwach hiszpańskich, 
portugalskich, włoskich, brytyjskich, amerykań-
skich, francuskich, irlandzkich oraz węgierskich, 
Autor podjął próbę ustalenia, dlaczego tak często 
w relacjach międzynarodowych dyplomacja hiszpań-
ska podnosiła problem sowiecki. W centrum pogłę-
bionej analizy znalazło się zatem pytanie o motywy 
gen. Franco. Czy kierował się jedynie obawą przed 
ponowną próbą rozszerzenia na Hiszpanię wpływów 
sowieckich, a może w ekspansji komunizmu widział 
zagrożenie dla całej Europy? Czy polityka hiszpań-
ska była wynikiem zimnych kalkulacji politycznych, 
czy może oparta była na irracjonalnych wręcz pseu-
doreligijnych założeniach?

dr Krzysztof Zdulski (Uniwersytet Łódzki)

Mazur Wojciech,  Niebo rozwianych nadziei. 
Zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej w Pol-
sce we wrześniu 1939 roku, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2018, ss. 266.

Prezentowana praca jest kolejnym z wielu interesu-
jących dzieł Wojciecha Mazura, skoncentrowanych 
na dyplomatycznych i militarnych aspektach relacji 
II Rzeczypospolitej z aliantami zachodnimi w kon-
tekście wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. Książka 
dotyka trudnego problemu tzw. „zdrady Zachodu”, 
symbolizowanej w zbiorowej pamięci przez słynną 
konferencję w Abbeville. Autor w oparciu o niezwykle 
bogatą kwerendę w archiwach brytyjskich i francu-
skich w sposób żmudny rekonstruuje punkt widzenia 
Londynu i Paryża, sytuując Polskę w ogólnej strate-
gii obu mocarstw w 1939 r. Pokazuje w ten sposób 
nie tylko racje partnerów II RP, lecz przede wszyst-
kim stopień niezrozumienia ich intencji i ignorowanie 
oczywistych sygnałów co do ich zamierzeń. Autor 
w sposób doskonały pokazuje dynamikę rozwoju sto-
sunków międzynarodowych w 1939 r., wskazując na 
różne możliwe konfiguracje. Szczególnie interesu-
jące są tu choćby zabiegi francuskie o realny alians 
z ZSRS, nigdy nie zarzucone, a mogące skutkować 
zupełnie inną niż ta znana z paktu Ribbentrop-Mo-
łotow sytuacją geopolityczną. 

Choć zatem punktem wyjścia dla pracy są sprawy 
wojskowe, w tym konkretnie zagadnienie wojny 
powietrznej, w istocie jest to wyborne i dogłębne 
studium dyplomacji ostatnich miesięcy przed II 
wojną światową i jej początku. 

dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski)

pozostałe prace konkursowe
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Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Moło-
tow. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich 
w latach 1939-1941 w porównaniu, t. 1, red. Sławo-
mir Kalbarczyk, Marcin Przegiętka, IPN, Warszawa 
2020, ss. 328.

Głównym celem niniejszej pracy jest przybliżenie 
warunków egzystencji ludności polskiej pod dwiema 
okupacjami – hitlerowską i stalinowską w latach 
1939–1941. Struktura książki ma charakter kompara-
tystyczny, a mianowicie w kolejno umieszczonych 10 
szkicach porównywane są realia prawno-ustrojowe, 
aparat represji, polityka narodowościowa oraz prak-
tyka życia codziennego dwóch reżimów. Autorzy 
próbują tym samym ustalić zależności, pokrewień-
stwa, jak i przeciwieństwa obu systemów. Związek 
Sowiecki i III Rzesza były państwami totalitarnymi, 
zestawienia więc realiów obu reżimów, mimo róż-
nic ideologicznych, musiały, rzecz oczywista, wyka-
zywać wiele analogii. Jak wypada przypuszczać, 
badania będą kontynuowane w kolejnych tomach. 

Struktura książki ma przemyślany i nowatorski cha-
rakter. W założeniu redaktorzy powierzyli przygo-
towanie każdego z bloków tematycznych dwóm 
uczonym. Każdy z nich miał za zadanie opraco-
wać studium monograficzne okupacji niemieckiej 
lub sowieckiej, razem zaś opracowali porównanie 
obu systemów. Tego rodzaju analiza, choć była już 
przedmiotem badań w polskiej historiografii, nadal 
nie jest rzeczą łatwą. Stanowi ona nie lada wyzwa-
nie dla badaczy, problem jest bowiem wielopłasz-
czyznowy. Słaba znajomość okupacji sowieckiej 
siłą rzeczy generuje pewne dysproporcje w pozna-
niu realiów życia pod reżimem sowieckim. Nadal 
bowiem (mimo upływu lat i otwarcia archiwów) wię-
cej wiemy o sytuacji na ziemiach przyłączonych do III 
Rzeczy, niż na terytoriach przyłączonych do ZSRS. 
Tym samym niniejsza praca lukę tę uzupełnia, choć, 
rzecz jasna, nie wyczerpuje.

dr Bartłomiej Garczyk (Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu)

Przegiętka Marcin, Komunikacja i polityka. Trans-
port kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-nie-
mieckich w latach 1918–1939, IPN, Warszawa 2015, 
ss. 384 + 16 str. wkł. ilustr.

Prezentowana praca ma charakter pionierski na 
gruncie historiografii polskiej i światowej. Wpro-
wadza ona do historii dyplomacji polskiej w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego często ignoro-
wany czynnik transportu kolejowego i drogowego. 
Zagadnienie to znajduje się zwykle ma marginesie 
zainteresowania badaczy i jest poruszane głównie 
w kontekście problemu tranzytu materiałów woj-
skowych. Sam problem polskiego „korytarza” jest 
przy tym opisywany nadzwyczaj instrumentalnie, 
jako nieodzowny i oczywisty punkt zapalny w rela-
cjach polsko-niemieckich. 

Oryginalność ujęcia polega tu na zerwaniu z determi-
nistyczną optyką geopolityczną na rzecz analizy fak-
tycznego wpływu tego obszaru na wzajemne zacho-
wanie i relacje obu aktorów europejskiej sceny poli-
tycznej. Autor pokazuje dobitnie, że traktowany jako 
nieuchronna przyczyna napięcia w relacjach pol-
sko-niemieckich „korytarz” pełnił taką rolę jedy-
nie funkcjonalnie, jako narzędzie wywierania presji 
i aktywności na polu propagandowym. A powstałe 
wokół problemu napięcia stały się okazją i szansą 
na nawiązanie przez obu partnerów płaszczyzny do 
kooperacji. 

Autem pracy jest wykorzystanie szerokiej bazy źró-
dłowej archiwaliów niemieckich i polskich, często 
nigdy niebędących dotąd obiektem zainteresowa-
nia badaczy. Klarowna konstrukcja pracy i zwięzły 
charakter wywodu stanowią o wysokiej atrakcyjno-
ści niniejszego opracowania. 

dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski)
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Rak Krzysztof, Piłsudski między Stalinem a Hitlerem, Bellona, War-
szawa 2021, ss. 1040.

Książka Krzysztofa Raka jest to pozycja przedstawiająca w wyczerpu-
jący sposób politykę Józefa Piłsudskiego wobec Niemiec, ZSRS i Fran-
cji po dojściu sanacji do władzy w Rzeczypospolitej. Jak podkreśla sam 
autor, marszałek, zdając sobie sprawę ze słabości Polski, mógł popra-
wić jej pozycję wobec innych państw oraz zachować pewien wpływ na 
politykę międzynarodową tylko poprzez balansowanie pomiędzy mocar-
stwami lub sojusz z jednym z nich. Dość szybko uznał, że priorytetem dla 
kraju jest osiągnięcie porozumienia z największymi wrogami Rzeczpo-
spolitej – Niemcami i Związkiem Sowieckim. Zachodni sąsiedzi, licząc na 
maksymalne osłabienie czy nawet rozkład Polski, początkowo nie zamie-
rzali wchodzić z Piłsudskim w żadne układy. Ostatecznie zawarł on jed-
nak porozumienie o nieagresji ze Stalinem (1932 r.) oraz uzyskał podpis 
Hitlera pod deklaracją o niestosowaniu przemocy we wzajemnych sto-
sunkach (1934 r.). Utrzymywanie równowagi w relacjach z tymi dwoma 
państwami mogło mieć jednak wyłącznie charakter tymczasowy. Ich 
przywódcy chcieli bowiem sprowadzić Polskę do roli państwa satelic-
kiego, które będą mogli wykorzystywać w realizowaniu własnych mię-
dzynarodowych interesów. Przywódca kraju rad zorientowawszy się, 
iż nie będzie w stanie podporządkować sobie Rzeczypospolitej, dopro-
wadził do wychłodzenia wzajemnych relacji, co położyło kres strategii 
dyplomatycznej opartej na tzw. polityce równowagi.

Poza przedstawieniem kolejnych etapów działań dyplomatycznych, które 
doprowadziły do zawarcia układów ze Stalinem i Hitlerem, w książce 
Raka można odnaleźć wiele informacji, dotyczących polityki zagranicz-
nej Niemiec i ZSRS oraz wzajemnych relacji między tymi państwami. 
Czytelnika zainteresują z pewnością także kwestie stosunków Polski ze 
wschodnim sąsiadem już po podpisaniu porozumień. W tym kontekście 
warto wymienić rozmowy, dotyczące antyhitlerowskiego porozumienia 
z Sowietami, działania Józefa Stalina ukierunkowane na storpedowa-
nie układów polsko-niemieckich oraz samo osłabienie relacji między 
Moskwą a Warszawą.

dr Artur Goszczyński (Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
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Laureaci IV i V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki – prof. 
Andrzej Nowak i dr Sławomir Dębski – przyjęli zaproszenie do debaty, 
podczas której opowiedzą o okolicznościach powstania ich zwycięskich 
prac, kulisach pisania tych książek oraz wadze poruszanej w nich pro-
blematyki.

Okazuje się bowiem, że prof. Nowak i dr Dębski są uznanymi znawcami 
najnowszej historii politycznej. Ich zainteresowania badawcze krzyżują 
się na zagadnieniach związanych z historią dyplomacji, dziejami Związku 
Sowieckiego i Rosji czy polską polityką zagraniczną. Dodatkowym atutem 
analiz Laureatów jest odnoszenie tych kwestii do współczesnej sytuacji 
politycznej i międzynarodowej. Dzisiejsze realia dyplomatyczne osadzają 
bowiem w kontekście szeroko rozumianej przeszłości. Konfrontacja per-
spektyw badaczy wydaje się zatem niezwykle obiecująca.

MODERATOR 

Tomasz Krok – historyk, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika 
„Fronda Lux”. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Swoje badania naukowe kon-
centruje wokół działalności wywiadu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; komuni-
stycznego aparatu bezpieczeństwa w pierwszych latach po zakończeniu II wojny świa-
towej oraz dziejów polskiej masonerii. Autor monografii Antymasońska komórka Epi-
skopatu Polski (1946–1952)  (Gdynia 2015).

debata laureatów
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Przegląd Przeszłość/Przyszłość uświetni koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu muzyków z Filharmo-
nii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie we współpracy z krakowskim Stowarzyszeniem Passionart.

Artyści: 
Magdalena Drozd – sopran

Anna Bober – alt
Paweł Wajrak – skrzypce
Konrad Maź – kontrabas

Agnieszka Ignaszewska-Magiera – fortepian

KOncert
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Przegląd 
Przeszłość/Przyszłość

Konkurs, Przegląd oraz niniejsza publikacja 
zrealizowane zostały w ramach projektu 

Wyłowić z cienia, czyli „Przegląd Przeszłość/Przyszłość”, 
sfinansowanego ze środków Fundacji PZU 
oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

sEKcJA III
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Zaproszeni eksperci pochylą się nad szerokim problemem 
dyplomacji publicznej w obszarze polityki pamięci. 

Zaczną od charakterystyki owego zagadnienia, zestawiając 
doświadczenia przeszłe z teraźniejszymi. Wskażą na narzędzia 

współczesnej dyplomacji publicznej w obszarze polityki 
pamięci, nakreślając skalę ich wykorzystania na takich polach jak: 

muzealnictwo, stosunki międzynarodowe, dyplomacja naukowa, 
nowe media. 

Eksperci zwrócą uwagę na potrzebę kształcenia kadr dyplomatycz-
nych w obszarze polityki pamięci. Ważnym elementem dyskusji 

będzie również wpływ omawianych problemów na teraźniejszy i przy-
szły stan państwa i społeczeństwa.

debata
DYpLOmacJa pubLicZna i trOSKa

O DObre imię pOLSKi
Za GranicĄ
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Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ
– politolog. Specjalizuje się w sto-
sunkach międzynarodowych i euro-
peistyce. Profesor w Instytucie Bli-
skiego i Dalekiego Wschodu na 
Wydziale Studiów Międzynarodo-
wych i Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Swoje zaintereso-
wania naukowe koncentruje w obsza-
rze studiów izraelskich i europej-
skich. Autorka monografii (Stosunki 
polsko-izraelskie w latach 1990-2009. 
Od normalizacji do strategicznego 
partnerstwa, Warszawa 2010; Euro-
peizacja polskiej polityki zagranicz-
nej w perspektywie realizmu struktu-
ralnego, Wrocław 2016) oraz licznych 
artykułów poświęconych m.in. poli-
tyce zagranicznej oraz relacjom mię-
dzypaństwowym. Laureatka Stypen-
dium Rządu Republiki Słowackiej oraz 
Stypendium Wyszehradzkiego. Należy 
do Zarządu Stowarzyszenia Studiów 
Izraelskich, a także Polskiego Towa-
rzystwa Studiów Europejskich.

Dr Andrzej Szabaciuk 
– historyk i politolog, specjalizujący się 
w dziejach Polski i powszechnych XIX 
i XX w. Adiunkt w Katedrze Teorii Poli-
tyki i Studiów Wschodnich w Instytu-
cie Nauk o Polityce i Administracji Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
oraz starszy analityk w Zespole Europy 
Wschodniej Instytutu Europy Środko-
wej w Lublinie. Swoje zainteresowania 
naukowe koncentruje wokół stosunków 
międzynarodowych na obszarze post-
sowieckim; problematyki bezpieczeń-
stwa regionu Europy Wschodniej; poli-
tyki migracyjnej, etnicznej i wyznaniowej; 
sytuacji mniejszości narodowych i reli-
gijnych na Wschodzie oraz roli Kościoła 
katolickiego w życiu społeczno-politycz-
nym państw dawnego bloku wschod-
niego. Autor monografii Rosyjski Ulster. 
Kwestia chełmska w polityce imperialnej 
Rosji w latach 1863–1915 (Lublin 2013) oraz 
Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy 
Wschodniej do Polski po 2014 roku (Lublin 
2020), a także licznych artykułów nauko-
wych poświęconych wyżej wymienio-
nym zagadnieniom. Stypendysta Esto-
nian Institute w Tallinie, visiting scho-
lar w Nanovic Institute for European Stu-
dies (Uniwersytet Notre Dame w USA). 
Laureat m.in. Nagrody Rektora Wschod-
nioeuropejskiego Uniwersytetu Narodo-
wego im. Łesi Ukrainki w Łucku, odzna-
czony Medalem św. Cyryla i Metodego 
Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej 
w Polsce. Przewodniczący Rady Fundacji 
Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongreso-
wego w Tomaszowie Lubelskim, członek 
European International Studies Associa-
tion, Towarzystwa Nauki i Kultury Libra 
oraz innych organizacji naukowych. 

Hanna Radziejowska  
– historyk, absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego. Kierownik oddziału 
Instytutu Pileckiego w Berlinie oraz 
pełnomocnik ds. współpracy polsko-
niemieckiej. W latach 2013–2015 była 
kierownikiem Muzeum Woli. Stwo-
rzyła realizowane w tej instytucji pro-
gramy „Laboratorium miasta” oraz 
„Laboratorium muzeum”. Pracowała 
w warszawskich instytucjach kul-
tury (m.in. w Muzeum Powstania War-
szawskiego, Centrum Nauki Kopernik 
i Muzeum Warszawy) oraz tamtejszym 
samorządzie. Kurator i współkurator 
wielu wystaw muzealnych (Reinefarth 
w Warszawie. Dowody zbrodni; Pamięt-
nik massażystki, czyli przestrzenie 
intymne Warszawy przełomu XIX i XX 
w.; Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja 
w Auschwitz) oraz Festiwalu Nowi 
Warszawiacy.

paneLiści
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Paneliści scharakteryzują fenomeny lokalności historii i lokalności upamiętnienia. Podejmą próbę 
nakreślenia swoistej mapy świadomości historycznej, odniesionej do kwestii naszego odczuwania 

historii ze względu na miejsce zamieszkania. Odrębnym zagadnieniem będzie język pamięci, określany 
przez współczesne trendy w upamiętnianiu. Rozmowę podsumują oceny wpływu omawianych proble-
mów na teraźniejszy i przyszły stan państwa i społeczeństwa.

debata 
upamiętnienie w terenie 

(hiStOria, LOKaLnOśĆ, pamięĆ)

Dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR 
– socjolog, specjalizujący się w proble-
matyce socjologii miasta oraz socjo-
logii pamięci zbiorowej. Profesor 
w Zakładzie Polityki Społecznej Insty-
tutu Nauk Socjologicznych Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Swoje zaintere-
sowania naukowe koncentruje wokół 
zagadnień dotyczących pamięci zbio-
rowej, świadomości historycznej, 
postaw wobec przeszłości oraz pro-
blematyki miejsc pamięci związanych 
z martyrologią narodową i zagładą 
Żydów. Autor kilku monografii (Poza 
wspólnotą pamięci. Życie i zagłada 
Żydów w pamięci mieszkańców regionu 
podkarpackiego, Warszawa 2017; 
Pamięć przeszłości pokolenia trans-
formacji, Warszawa 2012; Polacy i ich 
pamięć przeszłości. Studium socjolo-
giczne pamięci zbiorowej na przykładzie 
regionu podkarpackiego, Kraków 2012) 
oraz licznych artykułów naukowych 
poświęconych tej tematyce.

Dr Maciej Korkuć  
– historyk, specjalizujący się w zagad-
nieniach z zakresu dziejów najnow-
szych. Naczelnik Oddziałowego Biura 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
Instytutu Pamięci Narodowej w Kra-
kowie, adiunkt badawczo-dydak-
tyczny w Katedrze Historii Politycz-
nej Instytutu Nauk o Polityce i Admini-
stracji Akademii Ignatianum w Krako-
wie. Swoje zainteresowania naukowe 
koncentruje wokół dziejów totalitary-
zmów, walk zbrojnych i oporu społecz-
nego w latach 1939–1989 oraz struk-
tur i metod pracy komunistycznego 
aparatu bezpieczeństwa. Autor kilku 
monografii (Walcząca Rzeczpospolita 
1939–1945, Warszawa 2019; Józef Kuraś 
„Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945, 
Kraków 2011; Zostańcie wierni tylko Pol-
sce… Niepodległościowe oddziały party-
zanckie w Krakowskiem (1944–1947), Kra-
ków 2002), licznych artykułów nauko-
wych oraz współautor opracowań zbio-
rowych.

Dr Piotr Oleńczak  
– historyk, specjalizujący się w dzie-
jach XIX i XX w. Pełnomocnik Woje-
wody Mazowieckiego ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. Swoje 
zainteresowania naukowe koncentruje 
wokół losów twierdzy Modlin, relacji 
polsko-rosyjskich w XIX w. oraz histo-
rii regionalnej Mazowsza, której jest 
uznanym popularyzatorem. Autor kilku 
monografii (Starszy sierżant Mieczysław 
Dziemieszkiewicz „Rój”. Ślady Żołnierzy 
Wyklętych w Pomiechówku, Pomiechó-
wek 2018; Twierdza Modlin 1830–1864. 
Wielkie nadzieje i lata niedoli, Warszawa 
2012; Twierdza Modlin w latach 1830–
1915. Aspekty polityczne, militarne i spo-
łeczne, Stare Babice 2009) oraz licznych 
artykułów naukowych poświęconych 
wyżej wymienionym zagadnieniom. 
Laureat czwartej edycji konkursu Mazo-
wiecka Akademia Książki, odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi za zaan-
gażowanie w pielęgnowanie pamięci 
historycznej i pracę na rzecz odnowie-
nia kwater powstańczych.

paneLiści
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Zaproszeni eksperci dokonają przeglądu tradycyjnych i innowacyjnych metod edukacji historycznej. 
Zastanowią się, jak pozycjonować polską historię możliwościami, które daje współczesny świat w zakre-

sie sieci dystrybucji książek, e-booków, współczesnych metod udostępniania zasobów bibliotecznych, fil-
mów, gier, Internetu, projektów interaktywnych, sztuki. Goście poszukają odpowiedzi na pytanie, jak edu-
kować historycznie, wyprzedzając przyszłość, zwracając uwagę na zagadnienie książek przyszłości, kie-
runki rozwoju bibliotekarstwa oraz rolę nowoczesnych technologii. Zwieńczeniem rozmowy będzie doko-
nanie oceny wpływu omawianych problemów na teraźniejszy i przyszły stan państwa i społeczeństwa.

debata 
pamięĆ traDYcYJna i innOwacYJna 

– StrażnicY KSiĄG KOntra innOwacYJne fOrmY 
eDuKacJi hiStOrYcZneJ

Dr Tomasz Makowski  
– historyk, specjalizujący się w dziejach 
nowożytnych Polski. Dyrektor Biblio-
teki Narodowej, asystent w Katedrze 
Historii Książki, Bibliotek i Archiwów 
Instytutu Historii Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie. Swoje zainteresowania naukowe 
koncentruje wokół historii bibliotek 
i książki, nauk pomocniczych historii 
oraz historii historiografii. Autor kilku 
monografii i kilkudziesięciu artykułów 
naukowych. Przewodniczący Krajowej 
Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodo-
wego Zasobu Bibliotecznego, Zastępca 
Przewodniczącego Polskiego Komitetu 
Programu UNESCO „Pamięć Świata”, 
członek zarządu The European Library, 
redaktor naczelny „Rocznika Biblioteki 
Narodowej” oraz czasopisma „Polish 
Libraries”. Kurator i autor scenariusza 
wystawy „Biblioteka Ordynacji Zamoj-
skiej. Od Jana do Jana”.

Dr Marek Szymaniak  
– historyk, specjalizujący się w dziejach 
Polski okresu średniowiecza oraz II poł. 
XX w. Kierownik Działu Naukowo-Edu-
kacyjnego Muzeum II Wojny Świato-
wej w Gdańsku. Swoje zainteresowania 
naukowe aktualnie koncentruje wokół 
zagadnienia organizacji struktur oraz 
działalności aparatu represji PRL, ze 
szczególnym uwzględnieniem woje-
wództwa pomorskiego/bydgoskiego. 
Autor monografii „Nade wszystko ojczy-
zna…” Wacław Polewczyński „Połomski” 
(1898–1948) (Bydgoszcz–Gdańsk 2015), 
a także innych prac dotyczących funk-
cjonowania UB i SB, oraz działań podej-
mowanych przeciwko przedstawicie-
lom podziemia niepodległościowego na 
terenie Pomorza i Kujaw. Za swoją dzia-
łalność został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi.

Andrzej Mietkowski  
– dziennikarz, tłumacz, publicysta 
i bibliotekarz. Kierownik zespołu pro-
jektów specjalnych w Bibliotece Naro-
dowej. Pasjonat historii XX w. Współ-
autor cyklów telewizyjnych „Archiwum 
Zimnej Wojny” i „Wojna w eterze” oraz 
autor audycji radiowej „Wolne słowo – 
Wolna Europa”. Odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz Krzyżem Wolności 
i Solidarności.

paneLiści
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Opracowanie: dr Artur Goszczyński (Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)

Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość ma na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocję 
najlepszych polskich inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które – mimo 

swoich ewidentnych atutów – pozostają szerzej nieznane. Stoją za nimi konkretni ludzie, grupy społeczne, 
firmy, stowarzyszenia, instytucje, a wraz z nimi pasje, opowieści, przeżycia i wyjątkowe doświadczenie 
patriotyzmu. Dlatego odrębnym celem Konkursu jest integracja tych środowisk wokół Fundacji im. Janusza 
Kurtyki. Wręczenie Nagród i zaproszenie wyłonionych z cienia Nominowanych, Laureatów i Zgłaszających 
do utworzenia wraz z Fundacją swoistej konstelacji pamięci pokaże wszystkim, że pamięć o przeszłości 
może być osią do budowania środowiska zdolnego do tworzenia przyszłości osadzonej w tym, co minione. 

Doroczne Nagrody Przeszłość/Przyszłość są przyznawane w czterech kategoriach:

 · Upamiętnienie w terenie,

 · Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą,

 · Strażnicy ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa),

 · Innowacyjne formy edukacji historycznej.

W 2021 r. oceniano łącznie 60 inicjatyw.

KOnKurS O naGrODY
prZeSZŁOśĆ/prZYSZŁOśĆ 

Edycja 2021
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Kategoria Upamiętnienie w terenie

Jest to kategoria obejmująca inicjatywy, upamiętniające polską 
historię i polskich bohaterów (w szczególności członków pod-
ziemia niepodległościowego), zwłaszcza w miastach i miastecz-
kach, na wsiach, w lasach, górach (np. w postaci tablic, pomni-
ków, drogowskazów, płyt nagrobnych i innych). W 2021 r. oce-
niano 17 inicjatyw zgłoszonych w tej kategorii.

Dr Dominik Szulc – historyk, specjalizujący się 
w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej na prze-
łomie późnego średniowiecza i wczesnej nowożyt-
ności. Adiunkt w Instytucie Historii im. Tadeusza 
Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Swoje zainte-
resowania naukowe koncentruje wokół stosunków 
polsko-litewskich w XV–XVI w., genealogii litew-
skich rodów możnowładczych, znaczenia rejestra-
cji metrykalnej i protokołów wizytacji kościelnej 
dla badań historycznych oraz dziejów Kraśnika ze 
szczególnym uwzględnieniem czasów najnowszych. 
Autor monografii oraz licznych artykułów nauko-
wych. Członek Lubelskiego Towarzystwa Genealo-
gicznego, lubelskiego oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego oraz Kraśnickiego Towarzystwa 
Regionalnego. Pełni funkcję społecznego konser-
watora zabytków powiatu kraśnickiego oraz wice-
przewodniczącego Koła Powiatowego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Kraśniku.

Już jako student aktywnie działał na polu popu-
laryzacji wiedzy o przeszłości. Współtworzył 
liczne reportaże, dotyczące najnowszych dziejów 
Polski, które ukazywały się na falach Polskiego 
Radia Lublin. Współpracował z TVP jako konsul-
tant historyczny przy realizacji jednego z odcinków 
cyklu „Polacy na ratunek Żydom”. W 2020 r. uzyskał 
stypendium na Uniwersytecie Juliusza i Maksymi-
liana w Würzburgu na badania dziejów niemieckiego 
nazistowskiego obozu pracy „Budzyń”. Od kilku lat 
dokumentuje polskie pomniki, znajdujące się na 
cmentarzach w Mińsku i Krewie (Białoruś). Orga-
nizuje wykłady i wycieczki pod hasłem „(Nie)znany 
Kraśnik”, rejestrowane i udostępniane w serwi-
sie YouTube. Współorganizował m.in. piknik histo-
ryczny w Kraśniku w stulecie zwycięstwa nad bol-
szewikami (2020).

Zaangażowanie dr. Szulca oraz jego zdecydowane 
działania poparte merytorycznymi argumentami 
pozwoliły umieścić w ewidencji zabytków poło-
żoną na terenie Kraśnika dawną ułańską stajnię, 

nagrodzona inicjatywa
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co uchroniło ten obiekt przed wyburzeniem na 
potrzeby budowy marketu. Ponadto, w 2018 r. jego 
badania ujawniły, że w mogile żołnierzy Armii Czer-
wonej na cmentarzu parafialnym w Kraśniku kryją 
się szczątki Polaków. Badacz zdołał ustalić, że spo-
czywa tam 12 polskich żołnierzy poległych pod-
czas II wojny światowej oraz nieznana liczba cywi-
lów zamordowanych przez Niemców, obok których 
w 1944 r. pochowano czerwonoarmistów. Kwaterze 
towarzyszył pomnik, na którym widniała tablica, 
upamiętniająca żołnierzy sowieckich. Dzięki zaan-
gażowaniu historyka udało się uzyskać zgodę na 
zmianę steli na nową, której tekst został opraco-
wany przez badacza. 

Nie był to jedyny przypadek zidentyfikowania przez 
dr. Szulca żołnierzy Wojska Polskiego na tere-
nie kraśnickiej nekropolii. W 2017 r. rozpoznał on 
bowiem pięciu wojskowych 7. Zapasowego Batalionu 
Piechoty, którzy w latach 1944–1945 zmarli z powodu 
chorób i doznanych ran. Społecznik w kolejnym 
roku zadbał o godne upamiętnienie poległych, fun-
dując tabliczki na ich krzyże nagrobne oraz orga-
nizując uroczystość ich zawieszenia z udziałem 
władz samorządowych i przedstawicieli miesz-
kańców miasta. 

Ponadto, w 2018 r. dr Szulc podjął się upamięt-
nienia ofiar niemieckiego obozu pracy „Budzyń” 
w Kraśniku. Reagując na nieobecność tego miej-
sca na kartach historii oraz w świadomości lokal-
nej społeczności, przygotował projekt uchwały, 
na mocy której nadano skwerowi, sąsiadującemu 
z dawnym domem wartowników obozowych, nazwę 
„Placu Ofiar Niemieckiego Obozu «Budzyń»”. Badacz 
rozpoczął również poszukiwania, mające na celu 
identyfikację, oznaczenie i objęcie ochroną miejsc 
spoczynku zapomnianych ofiar „Budzynia”, które 
zakończyły się zlokalizowaniem zbiorowej mogiły. 

Troszcząc się o ich godne upamiętnienie, dopro-
wadził on do remontu, znajdującego się nieopodal 
Pomnika Ofiar Wojny, w sąsiedztwie którego zamon-
towano stosowną tablicę informacyjną z tekstem 
jego autorstwa.

W 2020 r. dr Szulc odkrył w pobliżu kolejny grób oraz 
ustalił cztery pojedyncze leśne mogiły, które aktual-
nie są poddawane czynnościom sprawdzającym przez 
Instytut Pamięci Narodowej. Historyk podejmuje także 
działania, dotyczące upamiętnienia oficerów 24. Pułku 
Ułanów z Kraśnika, w szczególności żołnierzy zamor-
dowanych przez NKWD w 1940 r. W 2020 r. zainicjo-
wał i przeprowadził lub przyczynił się do odsłonięcia 
poświęconych im tablic memorialnych oraz przygo-
tował wnioski o wpisanie pochówków ułańskich do 
tzw. ewidencji grobów weteranów walk o Wolność 
i Niepodległość. Był pomysłodawcą nadania jednej 
z kraśnickich ulic imienia dowódcy tego oddziału, 
Rudolfa Langa, oraz złożył wniosek o pośmiertne 
mianowanie go generałem brygady Wojska Pol-
skiego. W 2018 r. z aprobatą władz samorządowych 
spotkał się przedstawiony przezeń projekt nadania 
dwóm innym ulicom Kraśnika imion jego zapomnia-
nych obywateli – kpt. Stefana Lelka-Sowy oraz kpt. 
Kazimierza Jurkiewicza.
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pozostałe nominowane inicjatywy

Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny (Tomasz 
Tomczyk, Tadeusz Fiedor, Józef Dendys, Piotr Moń) 
– organizacja powołana dla kształtowania postaw 
patriotycznych w społeczeństwie w oparciu o histo-
rię Polski, mająca na celu troskę o dobre imię kraju 
i zamieszkujących go obywateli, wspieranie władz 
państwowych i samorządowych w realizacji progra-
mów na rzecz rozwoju gospodarki w świetle spo-
łecznej nauki Kościoła rzymskokatolickiego oraz 
wszelkich działań ukierunkowanych na obronę reli-
gii, tradycji, rodziny oraz życia ludzkiego od poczę-
cia, aż do naturalnej śmierci. Towarzystwo Patrio-
tyczne Żywiecczyzny realizuje swoje cele poprzez 
przygotowywanie uroczystości z okazji świąt naro-
dowych oraz ważnych rocznic; współpracę z insty-
tucjami i organizacjami o podobnym profilu; organi-
zowanie wykładów, odczytów oraz wyjazdów zwią-
zanych z działalnością statutową; upamiętnianie 
polskich patriotów; nagradzanie osób wyróżniają-
cych się postawą patriotyczną; podejmowanie inter-
wencji u odpowiednich organów w przypadku zaob-
serwowania w przestrzeni publicznej działań szko-
dliwych dla Polski oraz organizowanie manifesta-
cji, marszów i protestów w obronie dobrego imienia 
kraju oraz jego chrześcijańskich tradycji.

Z inicjatywy organizacji wzniesiono pomnik poświę-
cony por. Antoniemu Biegunowi „Sztubakowi” 
w Milówce oraz monument, upamiętniający por. Sta-
nisława Kopika „Zemstę” na Zapolance, w gminie 
Rajcza. W obydwu tych przypadkach Towarzystwo 
Patriotyczne Żywiecczyzny zadbało o odpowied-
nią oprawę uroczystości towarzyszących ich odsło-
nięciu. Widocznym przejawem działalności orga-
nizacji było także przygotowanie patriotycznego 
śpiewania dla lokalnej społeczności z okazji setnej 
rocznicy bitwy warszawskiej. Członkowie upamięt-
niają ponadto ważne dla państwa polskiego rocznice 
i wydarzenia historyczne, organizując msze święte 

w intencji ojczyzny, inicjując uroczyste wykonywa-
nie hymnu narodowego i pieśni patriotycznych, skła-
dając kwiaty pod pomnikami osób zasłużonych dla 
Polski, czy też podtrzymując pamięć o poległych 
w walce za kraj poprzez wspólną modlitwę na ich 
grobach.

Artur Lis – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. 
Aktualnie pełni funkcję dyrektora Miejskiego i Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz sprawuje 
urząd radnego powiatu węgrowskiego. W lokal-
nej społeczności posiada opinię „człowieka wielu 
talentów” oraz osoby mocno zaangażowanej w życie 
swojej małej ojczyzny. Za działalność na rzecz roz-
woju i promocji kultury był wielokrotnie nagradzany 
i wyróżniany. Między innymi został uhonorowany 
Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego – Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz meda-
lem pamiątkowym za wkład i zaangażowanie w roz-
wój miasta Łochowa i zasługi na rzecz jego miesz-
kańców.

Artur Lis jest autorem i pomysłodawcą wielu pro-
jektów, mających na celu stymulowanie rozwoju 
kulturalnego Mazowsza, rozbudzanie i kształtowa-
nie postaw patriotycznych oraz budowę poczucia 
lokalnej wspólnoty w Łochowie i okolicach. Przy-
kładem jego działalności są inicjatywy związane 
z obchodami stulecia bitwy warszawskiej, tj. odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej zwycięstwo nad bol-
szewikami i wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Łochowie 20 sierpnia 1920 r., wraz z przygotowa-
niem towarzyszącej temu wydarzeniu rekonstruk-
cji historycznej oraz wykonanie muralu „1 000 lat 
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jazdy polskiej”. Ponadto, Artur Lis był zaangażo-
wany w następujące przedsięwzięcia: otwarcie sym-
bolicznego Parku Rzeźb w parku Dębinka w Łocho-
wie, w którym znalazły się m.in. figury legendar-
nych władców Polski, postaci historycznych związa-
nych z Mazowszem oraz kapliczki słupowe; budowę 
pomnika por. Hieronima Piotrowskiego „Jura”; wyko-
nanie muralu poświęconego powstaniu stycznio-
wemu; organizację biegów „Tropem Wilczym”. Jest 
zaangażowany w przygotowywanie corocznych 
inscenizacji bitwy pod Jerzyskami z 1944 r., które 
cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkań-
ców, zainteresowaniem mediów oraz uznaniem licz-
nych grup rekonstrukcyjnych z całej Polski.

Adam Suwart – dziennikarz, działacz społeczny 
oraz pasjonat i popularyzator najnowszych dziejów 
Polski, historii Poznania i tamtejszej archidiecezji. 
Autor ponad 500 artykułów publikowanych w pra-
sie lokalnej i krajowej oraz scenariuszy kilkudziesię-
ciu reportaży filmowych poświęconych stolicy Wiel-
kopolski. Pomysłodawca i współorganizator konfe-
rencji naukowych i popularnonaukowych. W 2017 r. 
został powołany przez prezydenta miasta Pozna-
nia na społecznego opiekuna zabytków. Za swoją 
działalność był wielokrotnie odznaczany i nagra-
dzany. Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci 
oraz Medal Świadek Historii.

Adam Suwart ma w swoim dorobku liczne inicjatywy 
z zakresu trwałego upamiętniania miejsc i wydarzeń 
historycznych. W 2018 r. podjął aktywne działania na 
rzecz ratowania cmentarza św. Wojciecha – zanie-
dbanej przez władze Poznania dziewiętnastowiecz-
nej nekropolii położonej na południowych stokach 

Fortu Winiary. W wyniku jego starań, prezydent mia-
sta zadeklarował przekazanie środków budżetowych 
na ratowanie tego miejsca. Adam Suwart monitoro-
wał realizację tych obietnic, interweniował wobec 
opóźniania przyznania obiecanego wsparcia oraz 
nagłaśniał w mediach opieszałość urzędników. Co 
więcej, z jego inicjatywy powstała trzydziestooso-
bowa grupa „społecznych opiekunów zapomnia-
nych mogił”, troszcząca się o wspomnianą nekro-
polię. Dzięki aktywności społecznika w latach 2019–
2020 fachowej konserwacji poddano 18 grobów oraz 
wytypowano kolejne kwatery do renowacji. W tym 
miejscu należy również wspomnieć, że indywidu-
alnie opiekuje się on miejscem pochówku Olgierda 
Dowbora-Muśnickiego, spoczywającego na Cmen-
tarzu Garnizonowym w Poznaniu.

Z inicjatywy Adama Suwarta patronami ulic w sto-
licy Wielkopolski zostali: prymas August Hlond, abp 
Walenty Dymek, abp Antoni Baraniak, por. Janina 
Lewandowska i Stanisław Hejmowski. Ponadto, za 
jego sprawą imię Zbigniewa Zakrzewskiego otrzymał 
jeden z poznańskich skwerów. Działacz wnioskował 
także do wojewody wielkopolskiego o pośmiertne 
odznaczenie Hejmowskiego, Michała Grzegorze-
wicza, Gerarda Kujanka oraz innych bohaterów 
poznańskiego czerwca 1956 r., co w konsekwencji 
zaowocowało wyróżnieniem ich wysokimi odzna-
czeniami państwowymi przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego.

W 2019 r. Adam Suwart rozpoczął starania o wła-
ściwą ochronę i opiekę miasta nad pomnikiem Armii 
„Poznań”, w konsekwencji czego miejscy urzędnicy 
zlecili renowację monumentu oraz zmienili zasady 
zarządzania nim. W tym samym roku społecznik 
doprowadził do odnalezienia w Tuluzie grobu naj-
starszego syna gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, 
Giedymina. Aktualnie zabiega on o godne upamięt-
nienie miejsca pochówku poprzez wmurowanie dwu-
języcznej tablicy.
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Koło Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich ma ponad stuletni rodo-
wód. Powstało w 1918 r. jako Koło Pułkowe, zrzeszające byłych żołnie-
rzy 7. Pułku Ułanów III Korpusu Polskiego w Rosji, a następnie 12. Pułku 
Ułanów Podolskich. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 7 maja 1947 r. Po 
II wojnie światowej zrzeszało żołnierzy oraz ich najbliższych krewnych 
rozsianych po całym świecie. Obecnie oprócz kombatantów i członków 
ich rodzin, do Stowarzyszenia należą żołnierze 12. Batalionu Dowodze-
nia Ułanów Podolskich, żołnierze rozwiązanego w 2010 r. 12. Batalionu 
Rozpoznawczego Ułanów Podolskich oraz sympatycy kawalerii.
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W myśl statutu organizacji, celem jej działalności jest m.in. kultywo-
wanie chwalebnych dokonań jazdy polskiej, w szczególności tradycji  
12. Pułku Ułanów Podolskich oraz rozformowanych jednostek wojsko-
wych, które kontynuowały dziedzictwo tego oddziału; budowa bazy 
sprzętowej i dydaktycznej dla realizacji celów statutowych, zwłasz-
cza w zakresie historycznego wyposażenia, uzbrojenia itd.; organiza-
cja i udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych bądź wyda-
rzeń o charakterze patriotycznym, religijnym i wojskowym; organizacja 
lub współorganizacja rajdów i imprez, mających na celu upamiętnienie 
miejsc oraz tradycji związanych z walkami kawalerii polskiej; wspiera-
nie i rozwój inicjatyw zapewniających ochronę i propagowanie material-
nej i niematerialnej spuścizny środowisk kawaleryjskich; doskonalenie 
i poszerzanie wiedzy historycznej i społecznej poprzez organizację lub 
współorganizację przedsięwzięć o charakterze wystawienniczym, pre-
legenckim, seminaryjnym i naukowym, a także poszukiwanie i praca na 
rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i materialnego kawalerii.

Działalność społeczno-patriotyczna Koła posiada szerokie spektrum, 
czego dowodzą realizowane przez organizację inicjatywy, upamiętniające 
ułanów podolskich. Do najważniejszych z nich należą: umieszczenie tabli-
czek przy Krzyżu Katyńskim w Szczecinie, które upamiętniają mjr. Cele-
styna Kańskiego, mjr. Karola Rudnickiego i ppłk. Andrzeja Kuczka; wmuro-
wanie tablicy memorialnej, poświęconej zamordowanemu w Starobielsku 
ppłk. Andrzejowi Kuczkowi, którą zawieszono na ścianie kościoła pw. św. 
Szymona i św. Judyty we wsi Mokra pod Częstochową (2014); umieszcze-
nie w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Brodach na Ukra-
inie tablicy, upamiętniającej stacjonowanie 22. Pułku Ułanów Podkar-
packich w tym mieście w latach 1924–1939 (2014); umieszczenie tablicy 
w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu na 
Ukrainie, upamiętniającej stacjonowanie 12. Pułku Ułanów Podolskich 
w koszarach w Białokrynicy (2015); wmurowanie tablicy upamiętniają-
cej udział 12. Pułku Ułanów Podolskich w kampanii włoskiej w latach 
1943–1945 na zewnętrznej ścianie kościoła pw. św. Stanisława w Rzy-
mie (2016); umieszczenie tablicy upamiętniającej Matkę Pułku – Izabelę 
księżną Radziwiłłową oraz fundatorów i wspomożycieli 12. Pułku Ułanów 
Podolskich w kościele pw. św. Anny w Wilanowie (2017); budowę Pomnika 
12. Pułku Ułanów Podolskich na rondzie Ułanów Podolskich w Szczecinie 
– Zdrojach (2009). Ponadto, dzięki staraniom Koła oraz Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 68 w Szczecinie placówka ta otrzymała imię „12. Pułku 
Ułanów Podolskich” (2014). Warto również wspomnieć, że dzięki zaan-
gażowaniu organizacji, w stulecie niepodległości Polski, na budynku  
XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Szczecinie 
został odsłonięty mural, przedstawiający żołnierzy 12. Pułku Ułanów 
Podolskich z lat 1919–1921  (2018).
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wykaz pozostałych zgłoszeń konkursowych

· Alicja Trojanowska;
· Artur Kwapiński;
· Dorota Święta;
· Mariusz Doromoniec;
· Mateusz Mróz;
· Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie;
· Piotr Brulikis;
· Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich;
· Stowarzyszenie Wizna 1939;
· Warszawski Zaułek;
· Wolscy Patrioci;
· Zespół naukowo-badawczy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie, w składzie: mgr Anna Hejczyk, mgr Mariusz Solarz, mgr Alicja Śmigiel-
ska, mgr Monika Zemła-Kamisińska z dyrektorem dr hab. Hubertem Chudzio, prof. UP na czele.
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Kategoria Dyplomacja publiczna 
i troska o dobre imię Polski za granicą
Kategoria ta dotyczy inicjatyw, promujących polską historię i bro-
niących jej dobrego imienia za granicą. Nagradzane są działa-
nia prowadzone zarówno przez sektor publiczny, przedsiębior-
ców, organizacje pozarządowe, jak i osoby prywatne. W 2021 r. 
oceniano 10 inicjatyw zgłoszonych w tej kategorii (wpłynęło 
1 podwójne zgłoszenie).

nagrodzona inicjatywa

Janusz Sporek – nauczyciel, dyrygent oraz działacz polonijny i społeczny, mieszkający na co dzień w Nowym 
Jorku. Organizator licznych koncertów w Carnegie Hall, popularyzujących polską kulturę oraz konsolidują-
cych środowisko emigracyjne. Założyciel Polonijnego Ruchu Obrony Polski oraz współzałożyciel i przewod-
niczący Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych, aktywnie działający na rzecz 
zapobieżenia przeniesienia monumentu, upamiętniającego zbrodnię na polskich żołnierzach z Jersey City 
do innego miasta. W ramach tej inicjatywy podejmował on przedsięwzięcia, wymagające zaangażowa-
nia i nieprzeciętnej odwagi cywilnej, czego przykładem są chociażby pozwy sądowe złożone przeciwko 
władzom Jersey City. Ponadto, prowadził akcje edukacyjne, mające poszerzyć wiedzę na temat zbrodni 
katyńskiej wśród Amerykanów, dzięki czemu postulaty Polonii zyskały szersze poparcie oraz zorganizo-
wał petycję z żądaniem utrzymania pomnika w pierwotnej lokalizacji. Niewątpliwym sukcesem Janusza 
Sporka i prowadzonej przez niego organizacji było zebranie ponad 10 000 ważnych podpisów pod postu-
latem akcji referendalnej w tej sprawie oraz uzyskanie od Rady Miasta Jersey City gwarancji pozostawie-
nia monumentu na Exchange Place na prawach użytkowania wieczystego.

Warto również wspomnieć, że z inicjatywy Janusza Sporka Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiek-
tów Historycznych corocznie 11 listopada przygotowuje uroczyste podniesienie polskiej flagi na maszcie 
ratusza w Jersey City. Przy okazji tego wydarzenia organizacja wyróżnia Amerykanów o niepolskich korze-
niach za wsparcie w walce o monument katyński oraz upamiętnienie zamordowanych żołnierzy. Zareje-
strowana w New Jersey organizacja aktualnie oczekuje na przyznanie jej statusu działalności non-profit, 
co pozwoliłoby uzyskać dodatkowe środki na bieżące poczynania. Pomimo opóźniania się decyzji w tym 
względzie, osoby zrzeszone w Komitecie nadal podejmują się inicjatyw, mających na celu przygotowanie 
dla środowiska Polonii godnych obchodów ważnych rocznic i wydarzeń.
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pozostałe nominowane inicjatywy

Dr Jakub Kumoch – orientalista, politolog, dyplo-
mata i dziennikarz. Specjalizuje się w stosunkach 
zewnętrznych Unii Europejskiej. Do jego zaintere-
sowań należą: polityka zagraniczna Niemiec, Rosji 
i Chin, konflikt na Ukrainie, stosunki polsko-nie-
mieckie i polsko-ukraińskie oraz polityka histo-
ryczna współczesnych państw europejskich. 
W latach 1995–2010 zajmował się zawodowo dzien-
nikarstwem zagranicznym, pracując m.in. jako kore-
spondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie, 
był też wiceszefem działu zagranicznego i szefem 
działu krajowego „Dziennika”. Od 2011 r. jest eks-
pertem Misji Obserwacji Wyborów Unii Europej-
skiej, specjalizującym się m.in. w obserwacji i ana-
lizie mediów w procesach wyborczych. W latach 
2016–2020 był ambasadorem RP w Szwajcarii, 
zaś w latach 2020–2021 pełnił analogiczną funk-
cję w Turcji. Od 2021 r. stoi na czele Biura Polityki 
Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP. Jako 
szef misji dyplomatycznej w Szwajcarii działał na 
rzecz ochrony Muzeum Polskiego w Rapperswilu 
oraz aktywnie zaangażował się w nagłośnienie 
dokonań tzw. Grupy Ładosia, tworzonej przez pol-
skich dyplomatów, działających na rzecz ratowania 
Żydów w czasie II wojny światowej. Jej członkowie 

wystawiali zagrożonym zagładą fałszywe paszporty 
oraz potwierdzenia obywatelstwa państw latyno-
amerykańskich. Według szacunków, mogli oni spre-
parować nawet ok. 10 tys. tego rodzaju dokumen-
tów, co przyczyniło się do ocalenia wielu istnień 
ludzkich. Dr Kumoch nadzorował prace badawcze 
nad sporządzeniem spisu osób, które zachowały 
życie dzięki Grupie Ładosia oraz wydał pod swoją 
redakcją ich listę opatrzoną szerokim komenta-
rzem, przybliżającym metody działania bohater-
skich dyplomatów. Ponadto, uczestniczył w orga-
nizacji wystawy „Paszporty”, przedstawiającej ini-
cjatywy, mające na celu ratowanie Żydów, pozo-
stających na terenach okupowanych przez Niem-
ców oraz rolę rządu RP na uchodźstwie i Polskiego 
Państwa Podziemnego w informowaniu opinii świa-
towej o Holokauście. Warto również wspomnieć, że  
dr Kumoch, pełniąc funkcję ambasadora RP w Tur-
cji, dotarł do dokumentów, potwierdzających dzia-
łania na rzecz ratowania polskich Żydów, przybywa-
jących do tego kraju, podejmowane przez konsula 
generalnego RP w Stambule Wojciecha Rychlewi-
cza oraz współpracującego z nim księdza Antoniego 
Wojdasa. W 2019 r. dr Kumoch otrzymał Nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dzie-
dzinie „Ochrona dziedzictwa kulturowego za gra-
nicą”.
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Instytut Polski w Pradze – placówka dyplomatyczna, działająca w ramach 
struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zajmująca się promocją Pol-
ski i jej historii na terenie Republiki Czeskiej. W ostatnich latach z inicja-
tywy tej instytucji zorganizowano serię wystaw edukacyjnych oraz zre-
alizowano kilkadziesiąt różnych projektów, dekonstruujących obecne 
w społeczeństwie czeskim negatywne stereotypy historyczne doty-
czące Polski; podkreślających wspólnotę losów obydwu państw; wyja-
śniających różnice pomiędzy współczesną polską i czeską tożsamością 
poprzez odniesienia do odmiennych procesów historycznych.

Przy okazji wspólnej dla Polaków i Czechów rocznicy stulecia nowo-
czesnej państwowości powstał projekt Samostatnost 1918 (Niepodle-
głość 1918), który miał prowadzić do pogłębiania wiedzy o historii Pol-
ski wśród Czechów poprzez rozszerzenie oferty wydawniczej czeskich 
wydawnictw historycznych o pozycje związane z polską historią i tożsa-
mością. Program ten wspierał rozpoczęte projekty badawcze i wydaw-
nicze (np. wydanie pierwszej po 1989 r. całościowej Historii Polski pióra 
grupy czeskich autorów czy wydanie dokumentów związanych z operacją 
„Sever”, prowadzoną przez czeską bezpiekę przeciwko „Solidarności”); 
zainicjował powstanie tłumaczeń z polskiego i innych języków ważnych 
dzieł związanych z polską historią oraz miał zachęcać czeskich naukow-
ców do publikacji wyników swoich prac, dotyczących dziejów Polski. 
Jego beneficjentami były zarówno osoby zajmujące się profesjonalnie 
badaniem przeszłości, jak również autorzy esejów, reportaży oraz dzieł 
literackich. Szczególną uwagę zwracano na kluczowe i mało znane (lub 
przekłamane) fakty z polskiej historii, takie jak rzeź wołyńska, relacje 
polsko-żydowskie podczas II wojny światowej, tradycja republikańska 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czy tzw. „wschodni wymiar” polskiej 
historii, kultury i współczesności. Innym ważnym elementem były histo-
ryczne „punkty przecięcia” dziejów Czech i Polski (od Gry w kości Chere-
zińskiej po pierwszą monografię o „Solidarności Polsko-Czechosłowac-
kiej”). Istotną część projektu stanowiły także wydania klasycznych dzieł 
związanych z przeszłością Polski, które dotąd nie były dostępne w języku 
czeskim. W latach 2017–2021 w ramach projektu udało się doprowadzić 
do wydania 24 publikacji. 
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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – pań-
stwowa instytucja kultury, funkcjonująca od 2017 r., 
której zadaniem jest kształtowanie narracji histo-
rycznej poprzez ukazanie II wojny światowej z per-
spektywy wyjątkowego doświadczenia Polaków, 
z uwzględnieniem zarówno ówczesnej wielkiej poli-
tyki, jak i postaw ludzi wobec wojennej rzeczywisto-
ści oraz koszmaru okupacji przez dwa totalitarne 
reżimy. Jej misją jest przekazywanie wiedzy o ofia-
rach tego konfliktu oraz jego bohaterach – często 
zapomnianych i zepchniętych na margines dzie-
jów. W ten sposób instytucja dąży do kształtowa-
nia świadomości historycznej Polaków oraz zagra-
nicznych gości, odwiedzających wystawy. Warto 
podkreślić, że dzięki współpracy z wieloma part-
nerami Muzeum może rozpowszechniać wiedzę na 
temat II wojny światowej nie tylko w budynku swo-
jej siedziby, ale również poza nim. Poza tym, jest to 
instytucja o charakterze inkluzywnym, gotowa do 
informowania o dziejach tego konfliktu wszędzie 
tam, gdzie to tylko możliwe – zarówno w Polsce, 
Europie, jak i na świecie.

Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny 
światowej jest to międzynarodowy projekt wysta-
wienniczy realizowany przez Muzeum II Wojny Świa-
towej wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych RP. Będąca jego owocem wystawa, od 1 wrze-
śnia 2019 r. została zaprezentowana w 151 miejscach, 
w 66 krajach świata, na sześciu kontynentach, m.in. 
w takich miastach jak Wellington, Meksyk, Tokio, 
Wiedeń, Belgrad, Dżakarta i Canberra. Jej celem 
było przybliżenie postaw polskich obywateli wobec 
przytłaczającej siły agresorów, a następnie okupan-
tów z Niemiec i ZSRS. Stanowi ona atrakcyjną opo-
wieść o polskim doświadczeniu II wojny światowej, 
w której szczególną uwagę przywiązano do ukaza-
nia tragizmu tego konfliktu oraz starań podejmowa-
nych przez polskich żołnierzy o odzyskanie niepod-
ległej ojczyzny. Wystawa była największą tego typu 
akcją informacyjną na temat lat 1939–1945 w histo-
rii polskiej dyplomacji. W jej koordynację zaangażo-
wano ambasady, konsulaty oraz instytuty polskie lub 
stałe przedstawicielstwa RP.

wykaz pozostałych zgłoszeń konkursowych

 · Artur Kwapiński;
 · Doomed Soldiers Project;
 · Karol Wołek;
 · ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM;
 · prof. Arkady Rzegocki;
 · Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie.
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Kategoria Strażnicy ksiąg  
(księgarnie, antykwariaty, biblioteki, 
wydawnictwa)
Celem tej kategorii jest docenienie ponadstandardowych inicja-
tyw księgarzy, antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców, zwią-
zanych z ich pracą, które przyczyniają się do promocji polskiej 
historii lub jej upamiętnienia. Nagrodę zdobyć mogą zarówno 
właściciele, jak i wyróżniający się pracownicy tego rodzaju placó-
wek. W 2021 r. oceniano 8 inicjatyw zgłoszonych w tej kategorii.

Zbigniew Markert – pasjonat historii, wydawca 
i bibliofil. Choć z wykształcenia jest pedagogiem, 
swoje życie zawodowe związał z książką. Od ponad 
20 lat prowadzi Oficynę Wydawniczą „Ajaks” oraz ini-
cjuje powstawanie publikacji poświęconych prze-
szłości, tradycji oraz broni i barwie polskich forma-
cji wojskowych z XIX i XX w. Jest miłośnikiem i bada-
czem historii swojego regionu, wspiera i organizuje 
imprezy kulturalne, takie jak wystawy czy spotka-
nia z twórcami. W swojej działalności kieruje się 
poczuciem misji i odpowiedzialnością za dziedzic-
two, czego potwierdzeniem jest częste podejmo-
wanie się przezeń realizacji zadań nieprzynoszą-
cych profitów finansowych.

Wśród licznych pozycji wydanych przez Zbigniewa 
Markerta na szczególną uwagę zasługuje seria 
wydawnicza „Zarys historii pułków polskich w kam-
panii wrześniowej”, która powstała na wzór przed-
wojennej serii „Zarys historii pułków polskich 1918–
1920”, publikowanej przez Wojskowe Biuro Histo-
ryczne. Aktualnie liczy ona niemal 200 zeszytów, 
z których każdy jest poświęcony udziałowi innej 

jednostki wojskowej w działaniach obronnych z 1939 
r. Kolejne numery opracowywane są przez specja-
listów, opierających swoje ustalenia na źródłach 
archiwalnych oraz relacjach i wspomnieniach, nie-
kiedy wcześniej niepublikowanych. Autorzy opi-
sują liczne epizody z dziejów kampanii wrześnio-
wej, których w wielu przypadkach próżno szukać 
na kartach opracowań przekrojowych. Ponadto, 
badacze przytaczają personalia walczących żołnie-
rzy, przedstawiają wyniki wieloletnich badań tere-
nowych oraz często nieznane w obiegu naukowym 
fotografie z prywatnych zbiorów. 

Innym monumentalnym dziełem wydanym pod auspi-
cjami Zbigniewa Markerta jest wielotomowa Księga 
pochowanych żołnierzy polskich poległych w II woj-
nie światowej, która zawiera spis wszystkich usta-
lonych dotychczas miejsc spoczynku żołnierzy pol-
skich zabitych i zmarłych w latach 1939–1945, w tym: 
uczestników walk z 1939 r., członków organizacji pod-
ziemnych, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie i Wojska Polskiego na Wschodzie oraz jeńców 
i internowanych.

nagrodzona inicjatywa
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pozostałe nominowane inicjatywy

Antykwariat Wójtowicz – popularna wśród krakowskich bibliofilów 
rodzinna firma, zajmująca się skupem i sprzedażą książek, rękopisów, 
starodruków, map, grafik czy też plakatów. W swoich zbiorach posiada 
wiele egzemplarzy wiekowych dzieł o tematyce historycznej, często nie-
dostępnych już na rynku. Jako jedna z nielicznych w kraju firm o tym cha-
rakterze regularnie organizuje aukcje antykwaryczne. Za jej pośrednic-
twem można również zamawiać pozycje, które dzięki profesjonalnemu 
podejściu pracowników trafiają do nabywcy w bardzo dobrym stanie. Pla-
cówka może się również pochwalić indywidualnym podejściem do każ-
dego klienta oraz dbałością o posiadane zbiory historyczne. Dzięki temu 
Antykwariat Wójtowicz jest nie tylko przedsiębiorstwem prowadzącym 
działalność zarobkową, ale także instytucją kultury.
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Studium Polski Podziemnej – instytucja naukowo-
archiwalna, utworzona w 1947 r. w Londynie w celu 
archiwizowania materiałów historycznych, doty-
czących Polskiego Państwa Podziemnego w okresie  
II wojny światowej. Wśród jej prominentnych założy-
cieli byli m.in.: Tadeusz Bór-Komorowski, Kazimierz 
Iranek-Osmecki, Antoni Chruściel „Monter”, Andrzej 
Pomian, Tadeusz Żenczykowski, Tadeusz Pełczyń-
ski oraz wielu innych czołowych działaczy polskiego 
podziemia. Instytucja ta działa do dnia dzisiejszego 
na terenie Wielkiej Brytanii i kontynuuje dzieło swo-
ich założycieli.

Studium Polski Podziemnej gromadzi, zabezpiecza, 
porządkuje i udostępnia materiały historyczne do 
dziejów Polski podziemnej. Organizacja ta gromadzi 
ponadto zbiory biblioteczne o tożsamej lub zbliżonej 
tematyce, digitalizuje zbiory archiwalne, prowadzi 
działalność wydawniczą oraz zajmuje się populary-
zacją wiedzy o dziejach Polski w latach 1939–1956. 
W 2003 r., w dowód uznania za wkład w ochronę 
polskiego dziedzictwa narodowego poza grani-
cami kraju, została uhonorowana nagrodą „Kustosz 
Pamięci Narodowej”.

wykaz pozostałych zgłoszeń konkursowych

 · dr Joanna Wieliczka-Szarkowa;
 · Michał Mackiewicz i Jarosław Pych;
 · Monika Karolczuk;
 · Szymon Jakubowski;
 · Wydawnictwo Wektory.
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Kategoria Innowacyjne formy edukacji 
historycznej

Jest to kategoria, która obejmuje inicjatywy, promujące pol-
ską historię z wykorzystaniem niestandardowych metod edu-
kacji, dostosowanych do współczesnego odbiorcy, np. gry 
planszowe, filmy, gry terenowe, interaktywne wystawy, strony 
internetowe i inne. W 2021 r. oceniano 30 inicjatyw zgłoszo-
nych w tej kategorii.

Łukasz Grzesiak – nauczyciel historii w Zespole 
Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu oraz Szkole 
Podstawowej w Czatkowicach. Wspólnie z uczniami 
prowadzi kanał w serwisie YouTube, na którym udo-
stępnia autorskie filmy, dotyczące najnowszych 
dziejów Polski. Wraz ze swoimi podopiecznymi 
wziął udział w konkursie „Póki nie jest za późno”, 
organizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych, którego idea polegała na rozbudzeniu 
zainteresowania historią i współczesnym stanem 
miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski, 
dotyczących wojen oraz konfliktów zbrojnych XX w., 
a także losami świadków historii bezpośrednio zwią-
zanych z tymi miejscami. W ramach tej działalności 
uczniowie Łukasza Grzesiaka podjęli się upamięt-
nienia mało znanego aspektu wydarzeń z kampanii 

wrześniowej 1939 r., a mianowicie bojów toczonych 
z Niemcami przez wieluńskie Bataliony Obrony Naro-
dowej. W tym celu jedenaścioro młodych ludzi, zain-
spirowanych przez swojego nauczyciela, przeje-
chało ponad 250 km, aby udać się w rejon tych walk. 
Na miejscu podopieczni nagrali siedmiominutowy 
film, który został zgłoszony do wspomnianego kon-
kursu. Inicjatywę tę niewątpliwie należy potraktować 
jako nowatorską metodę nauczania historii, która 
dzięki swojej ciekawej formie w skuteczny sposób 
zachęciła grupę uczniów do poznawania dziejów 
swojego kraju. Należy również odnotować, że pro-
jekt ten może być ciekawy dla społeczności Wielu-
nia i okolic przez wzgląd na poruszaną w nim tema-
tykę dotyczącą tego regionu.

nagrodzona inicjatywa
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Latające Repliki – grupa pilotów, pasjonujących się historycznymi aero-
planami, którzy z własnych środków budują latające repliki samolotów 
z czasów I wojny światowej. Projekt powstał z inicjatywy Krzysztofa Cwy-
nara, początkowo działającego samodzielnie, zaś w późniejszym cza-
sie dołączyli doń Waldemar Babula i Szymon Jurczyk. W czasie pracy 
każda z tych osób jest odpowiedzialna za inny element procesu odtwa-
rzania maszyny. W trakcie ich przeszło dwuletniej kooperacji powstały 
trzy samoloty odwzorowujące maszyny Albatros Oeffag DIII, które pruły 
niebo w barwach 7. Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej. Ich budowa jest niestereotypowym spo-
sobem upamiętnienia amerykańskich pilotów, służących w tym oddziale 
oraz przypomnienia ich wpływu na wynik tego konfliktu. Działalność grupy 
Latające Repliki ma również niepoślednie walory edukacyjne, maszyny 
skonstruowane przez jej członków biorą bowiem udział w rekonstrukcjach 
historycznych (m.in. w inscenizacji bitwy o Lwów). Albatrosy niewątpliwie 
uatrakcyjniają te wydarzenia oraz służą dokładniejszemu odwzorowaniu 
sposobu prowadzenia walk na przełomie drugiej i trzeciej dekady XX w.
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Stefan Tompson – Polak wychowany w Wielkiej 
Brytanii. Wyniósłszy z domu rodzinnego znajo-
mość języka polskiego oraz wiedzę na temat kul-
tury i historii państwa nad Wisłą, podjął decy-
zję o powrocie do kraju przodków. Prowadzi kanał 
w serwisie YouTube, na którym publikuje autorskie, 
krótkie filmy, przybliżające różne fragmenty dzie-
jów Polski lub ich wybranych bohaterów. Nagrania 
te są przemyślane i dobrze opracowane pod wzglę-
dem merytorycznym, autor przy ich tworzeniu wyko-
rzystuje bowiem materiały archiwalne oraz specja-
listyczną literaturę. Prezentują one również wysoki 
poziom wizualny – zawierają fragmenty przeprowa-
dzonych wywiadów oraz sceny nakręcone specjalnie 
na potrzeby filmu. Ich niezaprzeczalnym atutem jest 
narracja w języku angielskim, zapewniająca kana-
łowi  odbiorców na całym świecie. Stefan Tomp-
son, jako native speaker, wykorzystuje w ten spo-
sób własny potencjał w celu promowania dziejów 
Polski za granicą oraz prostowania przekłamań bądź 
obalania mitów obecnych w świadomości historycz-
nej. Jego niewątpliwym atutem jest zaangażowanie, 
jakie wkłada w te działania, co zresztą przekłada się 
również na wysoki poziom udostępnianych filmów. 
Nagrania te są atrakcyjne dla młodych odbiorców, 
dzięki czemu rzesza widzów Stefana Tompsona stale 
się powiększa. Innowacyjność tej inicjatywy polega 
na wykorzystaniu nowoczesnych form przekazywa-
nia informacji do promocji polskiej historii na świe-
cie, zwłaszcza wśród młodzieży, często znudzonej 
i niezainteresowanej wiedzą o przeszłości, przeka-
zywaną w tradycyjnej formie.

Maria Bławat – jedenastoletnia uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 20 we Wrocławiu. Zainspirowana 
przez swojego nauczyciela historii, Piotra Ćwikliń-
skiego, do badania przeszłości własnej rodziny, 
zaangażowała swoich najbliższych w odszukanie 
familijnych pamiątek oraz refleksję nad dziejami 
swoich antenatów, niekiedy obfitującą w bardzo 
trudne doświadczenia, dramatyczne wydarzenia, 
cierpienie oraz heroiczne czyny. Marysia opisała 
m.in. skróconą historię życia swoich pradziadków 
(ze względu na wiek uczennicy, najbardziej wstrzą-
sające świadectwa zostały pominięte).

Rodzice, obserwując zaangażowanie córki oraz 
trud, jaki włożyła w zdobywanie informacji o losach 
przodków, stanowiących nie tylko część rodzinnej 
historii, ale także wpisujących się w trudne dzieje 
narodu polskiego, postanowili przedstawić wyniki 
jej pracy. Podkreślają przy tym istotną rolę nauczy-
ciela historii, który pomimo trudności związanych 
z prowadzeniem w okresie pandemii zajęć w for-
mie zdalnej, w niestandardowy i innowacyjny spo-
sób zainteresował swoich uczniów wiedzą o prze-
szłości oraz zachęcił ich do jej poszerzenia.
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Grupa Filmowa „Z przypadku” – inicjatywa trójki młodych osób, zawią-
zana na potrzeby samorozwoju aktorskiego jej członków, którzy za cel 
stawiają sobie tworzenie własnych, niosących przesłanie produkcji. 
W 2018 r. grupa rozpoczęła realizację cyklu „Pamiętnik”, składającego 
się z serii filmów dokumentalnych – reportaży, w reżyserii Pauliny Mil-
ler, przedstawiających indywidualne losy powstańców warszawskich. 
Ideą projektu jest utrwalenie wspomnień bohaterów w sposób zacho-
wujący ich emocje i indywidualną narrację. Jego pomysłodawcy uwa-
żają, że każdy ma prawo do własnego punktu widzenia, przez co w swoje 
produkcje nie angażują profesjonalnych historyków, którzy komentowa-
liby przedstawiane relacje. Pierwszy z odcinków serii prezentuje wspo-
mnienia Władysława Rosińskiego, ps. Zapałka, z lat II wojny światowej, 
opowiedziane przez powstańca w trakcie spaceru po Warszawie. Film 
ten został zaprezentowany we wrześniu 2020 r. w Centrum Kultury Bro-
war B we Włocławku. Jego twórcy przeprowadzili ponadto 8 lekcji histo-
rii z wykorzystaniem tego materiału, co dowodzi walorów edukacyjnych 
projektu. Nagranie spotkało się również z zainteresowaniem internautów, 
uzyskując wynik przeszło 1 700 wyświetleń w serwisie YouTube. Kolejne 
części cyklu zostały nakręcone i czekają na swoją premierę.
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wykaz pozostałych zgłoszeń konkursowych

· Agnieszka Mazur, Aleksandra Urbanowska, Katarzyna Wieszczeczyńska-Tini;
· Arkadiusz Uriasz i Tomasz Szumański;
· Bartłomiej Dyrcz;
· Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
· Cezary Dubiel;
· Dorota Bartoszewicz;
· dr Leszek Marek Krześniak;
· Grzegorz Kamiński;
· Katarzyna Laskowska;
· Kazimierz Wilk;
· Marzena Kumosińska;
· Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
· Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Tytus Brzozowski;
· Paweł Wal;
· Piotr Ćwikliński;
· Piotr Makuła z Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie;
· Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego;
· Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;
· Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne;
· Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”;
· Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF;
· Sylwia Kosiec (Polska Wspólnota w Wielkiej Brytanii – Przystanek Historia IPN w Londynie);
· Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Moskwie;
· Tomasz Jamróz-Piłsudski;
· Twierdza Pamięć.
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Nagroda Przyjaciel Fundacji im. Janusza Kurtyki jest dorocznie wrę-
czana przez Fundację tym osobom i podmiotom, które wykazują 

się szczególnymi i wieloaspektowymi przejawami współpracy z organi-
zacją. Utożsamiają się z jej misją, promują jej działalność, a także przy-
czyniają się do upamiętniania osoby i spuścizny Patrona, prof. Janusza 
Kurtyki. Nagroda umacnia dotychczasowe relacje, kreśląc perspektywy 
dalszej kooperacji. 

W pierwszej edycji w 2021 r. została ona przyznana 3 osobom, które 
przyczyniły się do uhonorowania prof. Kurtyki w przestrzeni publicznej
polskich miast.
 

naGroda
prZYJacieL funDacJi
im. JanuSZa KurtYKi



130

Przegląd
Przeszłość/Przyszłość 2021

Dr Jarosław Szarek – historyk, specjalizujący się w dziejach najnowszych Polski. 
Główny specjalista w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Instytutu Pamięci Narodowej, prezes Instytutu Pamięci Narodowej w latach 
2016–2021. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół histo-
rii PRL, w ramach czego zajmuje się m.in. działalnością opozycji demokratycz-
nej w Krakowie. Nieobce są mu jednak również zagadnienia dotyczące powsta-
nia styczniowego oraz wojny polsko-bolszewickiej. Autor i współautor licznych 
monografii (Przebudzenie Polaków. 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą, Kraków 2015; 
Powstanie Styczniowe. Zryw wolnych Polaków, Kraków 2014; Czarne juwenalia, 
Kraków 2007; Wojna z narodem, Warszawa 2006) oraz artykułów naukowych. 
Laureat wyróżnienia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks. Odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Służby Niepodległości. 

Jako prezes IPN przyczynił się do upamiętnienia osoby i dorobku prof. Kurtyki, 
w szczególności fundując w 2020 r. tablicę upamiętniającą Patrona Fundacji 
w nowej siedzibie IPN. Uroczystość przypadła w 60. rocznicę urodzin Patrona. 
Dr Szarek przyczynił się również do nadania imienia prof. Kurtyki jednej z ulic 
w Warszawie, przy której znajduje się nowa siedziba IPN. 
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Adam Kalita – absolwent filologii polskiej na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Radny miasta Krakowa, 
pełni obowiązki naczelnika Oddziałowego Biura 
Ochrony Instytutu Pamięci Narodowej w Krako-
wie. Współzałożyciel i członek licznych organiza-
cji, m.in. Związku Więźniów Politycznych Okresu 
Stanu Wojennego. Współorganizator licznych ini-
cjatyw społecznych, m.in. głodówki w obronie pol-
skiej tożsamości w kościele Salezjanów na krakow-
skich Dębnikach, Krakowskiego Klubu Wtorkowego 
czy też Kina Odkrywców Historii. Działacz opozycji 
antykomunistycznej w PRL. Odznaczony odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury oraz Krzyżem Wolno-
ści i Solidarności. 

Bliski współpracownik prof. Kurtyki. Członek Rady 
Fundacji im. Janusza Kurtyki. W 2021 r., dzięki jego 
staraniom, prof. Kurtyka został patronem jednego 
z rond w Krakowie. 

  

Filip Frąckowiak – politolog i dziennikarz, absolwent 
stosunków międzynarodowych Collegium Civitas. 
Radny miasta stołecznego Warszawy, współtwórca 
miesięcznika „Stosunki Międzynarodowe”, dyrek-
tor Muzeum – Izby Pamięci Generała Kuklińskiego, 
fundator Fundacji Józefa Szaniawskiego. Zaanga-
żowany w obronę dobrego imienia Ryszarda Kukliń-
skiego, wspierający różnego rodzaju inicjatywy 
mające na celu jego upamiętnienie. Autor książki 
Józef Szaniawski – ostatni więzień polityczny PRL 
(Warszawa 2014).

W 2020 r., jako radny miasta stołecznego War-
szawy, przyczynił się do nadania imienia prof. Kur-
tyki jednej z ulic w polskiej stolicy, przy której znaj-
duje się nowa siedziba IPN.
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Spacer hiStOrYcZnY pO warSZawie 
MIasto Dwóch Powstań: ślaDaMI ŻyDów

I Polaków w czasIe okUPacjI nIeMIeckIej

Opracowanie: Hubert Smoczyk

Do wybuchu II Wojny Światowej 30% mieszkańców Warszawy stano-
wiła ludność żydowska.

Po zdławieniu powstania w getcie warszawskim (19 kwietnia – 16 maja 
1943 r.), niemieccy zbrodniarze przystąpili do burzenia dawnej dzielnicy 
żydowskiej. Wszystkie domy kolejno wysadzano w powietrze. Wszystko 
to, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, wywożono do Rzeszy. Następ-
nie dzielnicę północną zamieniono w morze ruin. Teren „strefy zamknię-
tej”, otoczony murem, stał się miejscem do przeprowadzania codzien-
nych „cichych egzekucji”.

Chciałabym, żeby zachowała 
się pamięć o wielu szlachetnych 
ludziach, którzy narażając własne 
życie, ratowali żydowskich braci, 
a których imion nikt nie pamięta.
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Pierwszego dnia mnóstwo chrześcijan przyniosło 
chleb dla swoich żydowskich przyjaciół i znajomych, 
było to masowe zjawisko…

(…) około godziny czwartej zobaczyliśmy nadciągające niemieckie wojsko od strony Nalewek. 
Czołgi, samochody pancerne, armatki i kolumny esesmanów na motocyklach.  

– Jadą jak na wojnę – powiedziałem stojącej obok mnie dziewczynie. Poczułem, jak bardzo 
jesteśmy słabi, jak nikłe są nasze siły. Mieliśmy tylko rewolwery i granaty.

Przecież jutro może w ogóle nie będziemy żyć!

Musimy być wszędzie tam, gdzie walczy się z Niemcami! Każda wojna z Niemcami jest naszą 
wojną! To było nam jasne od pierwszej chwili, na samym początku. Dlatego nie zostaliśmy 
Powstaniem zaskoczeni, oczekiwaliśmy na nie, to był dla nas dzień upragniony…

W okresie nasilonych obław ulicznych wywózki następowały tak czę-
sto, że zarejestrowanie ich wszystkich przez konspirację stawało się 
niemożliwe. W większości wypadków nie wiadomo, dokąd i w jakim 
celu wywożono więźniów.

W dniu 11 czerwca 1943 r. Himmler wydał rozkaz o utworzeniu na terenie 
ruin getta warszawskiego obozu koncentracyjnego, zwanego „Gęsiówką”. 
W obozie funkcjonowało komando, do zadań którego należało palenie 
zwłok Polaków rozstrzeliwanych w ruinach getta.

Odpowiedzią na niemieckie zbrodnie było powstanie warszawskie 
(1 sierpnia – 2 października 1944 r.), które stało się nie tylko heroiczną 
walką młodych ludzi, ale także tragicznymi losami ludności cywilnej. Były 
to dni pełne bohaterstwa, ale także cierpienia i rozpaczy zwykłych ludzi. 
Wybuchały nie tylko bomby, ale i uczucia, bo kto powiedział, że w tak tra-
gicznych okolicznościach nie można kochać. 
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Tematyka spaceru

Podczas spaceru przemierzymy ulice Mokotowa, Ochoty i Śródmieścia. 
Dowiemy się m.in.:

· Na czym polegała „Akcja Reinhardt”?
· W jaki sposób Polacy nieśli pomoc Żydom w czasie okupacji?
· Gdzie znajdziemy warszawskie adresy „Sprawiedliwych”?
· Gdzie mieszkał osobisty goniec Zofii Kossak-Szczuckiej i jaka 

historia się z tym wiąże?
· Gdzie ukrywał się Władysław Szpilman?
· Gdzie odbywały się tajne nauczania?
· Czyj dom stał się „Pogotowiem Opiekuńczym” dla ludzi opuszcza-

jących getto?
· Kto brał udział w operacjach plastycznych, służących ukryciu 

cech fizycznych?
· Dzięki czyjej determinacji ocalał fragment muru warszawskiego 

getta?
· Kto organizował fałszywe metryki chrztu, przemycał paczki żyw-

nościowe i lekarstwa?
· Kto poszedł z pomocą choremu Żydowi i znalazł własną śmierć?
· Kto prowadził akcje krwiodawstwa na rzecz ludności żydowskiej?
· Gdzie znajdziemy miejsce kaźni Polaków ratujących Żydów?
· Którędy uciekano na aryjską stronę?
· Kto wyprowadzał z getta dzieci żydowskie z sierocińców prowa-

dzonych przez Janusza Korczaka?
· Kto był pierwszym więźniem odbitym z Pawiaka podczas okupa-

cji niemieckiej?
· Którędy przeprowadzono Jana Karskiego do getta?
· Kim był najlepszy przewodnik po kanałach i co zrobił?
· Gdzie znajdował się „szlak przerzutu z getta?”
· Gdzie została stoczona zapomniana bitwa?
· Co się wydarzyło przy ulicy Sapieżyńskiej?
· W jakich okolicznościach został utworzony pluton żydowski, 

będący jedyną jednostką Armii Krajowej w Powstaniu Warszaw-
skim?

Informacje organizacyjne

Spacer rozpocznie się o godz. 12:30 przed Narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli (Warszawa,  
ul. Rakowiecka 61).

Należy zabrać ze sobą: wygodne buty, odpowiednie ubranie (ewentualnie coś ciepłego, przeciwdeszczo-
wego), pogodę ducha, prowiant oraz napoje (przewidziano przerwy na odpoczynek, regenerację oraz spo-
życie prowiantu i nawodnienie się).

Spacer zakończy się wspólnym zapaleniem zniczy pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego (Warszawa, 
Plac Krasińskich). Przewidywane zakończenie spaceru o godz. 17:30.

Hubert Smoczyk 

– pasjonat historii, przewodnik 
warszawski, twórca portalu  
„Warszawski Zaułek”. 
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kaPitał żelazny
Publikowana tutaj sekcja, dotycząca utworzenia Kapitału Żelaznego, 

stworzona została w ramach zadania Prawda ma przyszłość.
Kapitał Żelazny dla promocji Polski: jej osiągnięć i historii. Etap I – przygotowanie. 

Zostało ono sfinansowane ze środków Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018–2030. PROO

PROO

Program Rozwoju
Organizacji 
Obywatelskich
na lata 2018–2030

SEKCJA IV
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StrateGia funDacJi

misja fundacji

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by słu-
żyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej historii i historiogra-
fii w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel dbanie o dobre imię państwa 
polskiego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej 
i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych.

Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki 
historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkret-
nych programów. 

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie 
dorobku jej Patrona. Stworzyliśmy Bibliotekę, zawierającą zbiór litera-
tury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominu-
jącą część stanowi bogaty księgozbiór prof. Janusza Kurtyki. 

Wartości Fundacji ogniskują się wokół: patriotyzmu, dziedzictwa Rze-
czypospolitej, racji stanu, niepodległości, wiedzy, innowacyjności, toż-
samości obywatelskiej.

Działalność Fundacji opiera się na dwóch modu-
łach: think tank oraz innowacyjnej działalności edu-
kacyjnej. 

Moduł think tank obejmuje następujące projekty:

Biblioteka im. Janusza Kurtyki jest potężną bazą 
wiedzy opartą o bogaty, unikalny w skali kraju, 
specjalistyczny księgozbiór, przekazany przez 
Rodzinę Patrona. Skupia kilkanaście tysięcy tytułów 

moduły i projekty fundacji

z zakresu mediewistyki, historii najnowszej, historii 
historiografii, historii kultury i sztuki. Zbiory są stale 
poszerzane o najnowsze pozycje, zwłaszcza o dzieła 
obcojęzyczne związane z badaniami dziejów Polski, 
które dotyczą istotnych kwestii z punktu widzenia 
polskiej racji stanu. Biblioteka stanowi kompletną 
propozycję, co w połączeniu z nietypowym ukierun-
kowaniem księgozbioru, ma potencjał przyciągania 
wielu badaczy i pasjonatów. 
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Nagroda im. Janusza Kurtyki jest to narzędzie dzia-
łania, które służy promocji polskiej historii i histo-
riografii poza granicami Polski poprzez poszerzenie 
dostępności językowej i promocję najlepszych pozy-
cji wydanych na rodzimym rynku. Od 2017 r. Nagroda 
przyznawana jest raz w roku. Formą Nagrody jest 
przetłumaczenie wyróżnionej książki na języki obce 
oraz jej wydanie i promocja za granicą. Dotychczas 
Fundacja przyznała cztery Nagrody, we współpracy 
z uznanymi zachodnimi wydawnictwami nauko-
wymi przetłumaczyła trzy nagrodzone książki (dwie 
w języku angielskim i niemieckim) oraz odbyła jedną 
zagraniczną podróż promocyjną do USA.

Studium Podyplomowe to rozwinięcie działalno-
ści naukowej Fundacji, które stanowi narzędzie 
szkolenia.  Przedmiotem studium jest „Dyploma-
cja publiczna w obszarze polityki pamięci”. Skie-
rowane jest w szczególności do absolwentów szkół 
wyższych, zainteresowanych naukami społecznymi 
i humanistycznymi. Stanowi akademicką odpowiedź 
na brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, zaj-
mującej się instytucjonalną promocją dziedzictwa 
Rzeczypospolitej poza jej granicami. 

Historia, Prawda, Teraźniejszość jest obszarem 
stanowiącym jednocześnie bazę wiedzy i narzędzie 
analityczne. Na projekt ten składają się cykle debat 
i towarzyszące im publikacje, mające na celu: ziden-
tyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagad-
nień, związanych ze stosunkami międzynarodo-
wymi, osadzonymi w kontekście różnie interpreto-
wanej przeszłości; opracowanie konkretnych recept 
w tym zakresie; utrwalenie zgromadzonych wnio-
sków w formie publikacji książkowych.

Głównym kluczem w tym elemencie będą powsta-
jące raporty zawierające analizy, dotyczące obsza-
rów każdego z projektów, które będą przedstawiane 
decydentom, odpowiadającym za politykę publiczną.

Moduł innowacyjnej działalności edukacyjnej obej-
muje z kolei poniższe projekty:

Rajd Śladami Bohaterów to projekt, którego celem 
jest upowszechnianie wiedzy o Bohaterach, wal-
czących o wolność i niepodległość Polski w XX w. 
Składają się na niego wydarzenia, łączące turystykę 
z historią, przez co ich forma jest innowacyjna. Naj-
ważniejszym projektem z tego obszaru jest Rajd Śla-
dami Żołnierzy Wyklętych. 

Nowy Format Historii jest projektem, którego klu-
czowym elementem jest stworzenie Escape Room’u, 
który stanie się grą edukacyjną, osadzoną w najnow-
szej historii Polski. Gra oprze się o niemal detekty-
wistyczną wędrówkę w przeszłość polskiej rodziny, 
której losy przypomną wybrane wydarzenia poli-
tyczne, gospodarcze i społeczno-kulturowe z burz-
liwych dziejów Rzeczypospolitej XX w.

Przegląd Przeszłość/Przyszłość

Przegląd Przeszłość/Przyszłość stanowi natomiast 
prezentację i podsumowanie całości działalności 
Fundacji. Jest to cykl wydarzeń, który odbywa się 
każdego roku pod koniec sierpnia, a także towarzy-
sząca mu publikacja.

Jednym z wydarzeń jest wręczenie Nagrody im. 
Janusza Kurtyki oraz Nagród Przeszłość/Przy-
szłość w czterech kategoriach:

· Upamiętnienie w terenie; 
· Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Pol-

ski za granicą;
· Strażnicy ksiąg (księgarnie, antykwariaty, 

biblioteki, wydawnictwa);
· Innowacyjne formy edukacji historycznej.

Fundacja wręcza również specjalną Nagrodę Przy-
jaciel Fundacji.

Przegląd Przeszłość/Przyszłość łączy dwa moduły 
naszego funkcjonowania i stanowi podsumowanie 
działalności Fundacji.
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cele fundacji na lata 2021–2025

Cele Fundacji na lata 2021–2025  obejmują cele stra-
tegiczne, operacyjne oraz strukturalne.

Cele strategiczne Fundacji na lata 2021–2025 są 
następujące:

· rozbudowa modułu think tank;
· rozbudowa modułu Innowacyjnej działalno-

ści Edukacyjnej;
· budowa Kapitału Żelaznego jako bazy nieza-

leżnego finansowania;
· wzmacnianie wizerunku Fundacji (sfera pro-

mocyjno-marketingowa);
· networking w celu wzmocnienia komponentu 

społecznego wokół Fundacji.

W ramach każdego z dwóch modułów działalno-
ści sformułowaliśmy cele operacyjne na lata 2021 
– 2025. Cele operacyjne modułu think tank doty-
czą poszczególnych projektów:

Biblioteka im. Janusza Kurtyki – baza wiedzy o pol-
skiej historii:profesjonalizacja Biblioteki;

· zebranie środków na zakup 10 000 książek;
· katalogizacja 20 000 woluminów;
· poszerzenie bazy obcojęzycznej;
· zebranie 100 stałych czytelników.

Nagroda im. Janusza Kurtyki – narzędzie działa-
nia służące promocji polskiej historii na świecie:

· organizacja 5 kolejnych edycji Konkursu;
· wydanie 3 przetłumaczonych książek na 

języki kongresowe, zwłaszcza angielski i nie-
miecki;

· zorganizowanie 3 tras promocyjnych po Euro-
pie i Stanach Zjednoczonych;

· wydanie 5 raportów nt. polityk publicznych;
· profilowanie działań w odpowiedzi na zainte-

resowanie polską historią na świecie.

Studium podyplomowe – narzędzie szkolenia, słu-
żące kształceniu kadr polskiej dyplomacji w obsza-
rze polityki pamięci:

· rozpoczęcie studium jesienią 2022 r.;
· nawiązanie współpracy z prestiżowymi uczel-

niami wyższymi;
· organizacja trzech pełnych edycji studium;
· wydanie 3 raportów dot. polityk publicznych.

Historia, Prawda, Teraźniejszość – projekt stano-
wiący bazę wiedzy i narzędzie analityczne w obsza-
rze stosunków międzynarodowych w kontekście 
przeszłości:

· organizacja 50 debat, w tym co najmniej 35 
debat w formie stacjonarnej;

· poszerzenie bazy instytucji współpracują-
cych przy projekcie;

· wydanie 5 tomów podsumowujących projekt;
· wydanie 5 raportów dot. polityk publicznych.

Cele operacyjne modułu innowacyjnej edukacji 
historycznej na lata 2021–2025 odnoszą się do pozo-
stałych projektów Fundacji:

Rajd Śladami Bohaterów – edukacja poprzez tury-
stykę historyczną. Rajdy terenowe lub spacery miej-
skie z historią w tle:

· organizacja 22 rajdów śladami Żołnierzy 
Wyklętych;

· organizacja 3 rajdów śladami Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie;

· organizacja 15 spacerów historycznych po naj-
większych miastach Polski;

· organizacja rajdu śladami I RP na Kresach 
Wschodnich;

· organizacja rajdu śladami AK na Wschodzie 
(Lwów, Wilno);

· wydanie atlasu z trasami rajdów śladami Żoł-
nierzy Wyklętych w 2022 r.  (Projekt „otwarty” – 
co roku uzupełniany go o nowe trasy – dostępny 
w formie PDF na stronie internetowej).
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Nowy Format Historii:
· budowa Escape room’u w pierwszej połowie 

2022 r.;
· otwarcie Escape room’u w drugiej połowie 

2022 r.;
· obsłużenie 22 000 osób do końca 2025 r.

Cele strukturalne Fundacji na lata 2021 – 2025 obej-
mują obszary:

Rozwój organizacyjny Fundacji:
· organizacja nowej siedziby organizacji;
· organizacja filii Fundacji;
· rozbudowa zasobów organizacyjnych;
· zwiększenie kompetencji pracowników.

Rozwój finansowy Fundacji:
· pozyskiwanie dotacji i grantów;
· budowa niezależnego finansowania – Kapitał 

Żelazny;
· utworzenie kawiarni;
· budowa Escape Room’u;
· rejestracja Fundacji jako OPP (możliwość 

odprowadzania 1% podatku);
· organizacja sklepu Fundacji.

Zauważamy, że kluczowe czynniki naszego sukcesu 
to: profesjonalizm, stabilność finansowa, marke-
ting, innowacyjność projektów, strategia rozwoju, 
infrastruktura, zasoby ludzkie, przejrzystość, etyka 
działalności.

finansowanie działalności

Moduł think tank wymaga znacznych nakładów finansowych. Dotychczas 
były to środki pozyskane z programów NIW lub innych dotacji. Fundacja 
planuje stworzyć Kapitał Żelazny, który będzie funkcjonował w oparciu, 
ale także i dla tego modułu.

Moduł innowacyjnej działalności edukacyjnej również wymaga finan-
sowania, lecz jego działanie oparte będzie o „odpłatną działalność sta-
tutową”, dzięki czemu w pewnym sensie stanie się samowystarczalny.

Obecnie działalność Fundacji finansowana jest w 90% z dotacji. Są to 
głównie programy NIW, ale również MHP, NCK oraz Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki. Ponadto, działalność Fundacji w module think tank wspie-
rają Spółki Skarbu Państwa (np. KGHM, ARP, PKN ORLEN) lub Fundacje 
tych spółek (np. Fundacja PZU). Generalnie, znaczna część finansowa-
nia pochodzi ze źródeł państwowych.

Stworzenie bazy finansowej dla działalności Fundacji generuje wymierne 
szanse dla jej kontynuowania:

· uzyskanie zaufania publicznego;
· zwiększenie rozpoznawalności organizacji;
· nawiązanie cennych kontaktów;
· zdobycie doświadczenia poprzez realizację procedur wniosko-

wych (sprawozdania, pisanie wniosków itd.).
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Szansą na ustabilizowanie sytuacji finansowej w przyszłości jest wła-
śnie Kapitał Żelazny. Jako bazę posłużyć tu może lista 300, czyli grupa 
trzystu docelowych darczyńców. Jednak obecnym problemem jest to, 
że na tej liście nadal znajdują się firmy z udziałem Skarbu Państwa. Spe-
cjalistyczny profil Fundacji generuje dodatkowe trudności z dotarciem 
do większej liczby potencjalnych darczyńców.

Baza społeczna

Spektrum odbiorców działalności Fundacji jest szerokie. Oczywiście są 
to osoby zainteresowane polską historią, a także jej wpływem na teraź-
niejszość i przyszłość.

W zakresie projektów z modułu think tank odbiorcami jest głównie śro-
dowisko naukowe (profesjonalistów), obejmujące takie dyscypliny jak 
historia, politologia, stosunki międzynarodowe, ale także i środowisko 
eksperckie, zainteresowane relacjami pomiędzy historią a geopolityką 
(Studium i HPT). Istnieje także spektrum odbiorców, dla których projekty 
te mają wartość emocjonalną.

W przypadku projektów drugiego modułu odbiorcami jest głównie śro-
dowisko pasjonatów historii, turystyki historycznej, osoby bardziej hob-
bystycznie zainteresowane dziejami Polski.

rozwój fundacji

W tym momencie głównym celem Fundacji jest rozwinięcie modułu think 
tank i zorganizowanie dla niego niezależnego finansowania. Moduł inno-
wacyjnej działalności edukacyjnej docelowo ma być w stanie sam finan-
sować swoją działalność za pomocą „odpłatnej działalności statutowej”. 
Dotyczy to projektów z zakresu Rajdu Śladami Bohaterów oraz Nowego 
Formatu Historii. Jego największym elementem ma być Escape Room, 
będący motorem napędowym tej części działalności Fundacji.

Szansą na finansowanie modułu think tank jest stworzenie Kapitału 
Żelaznego. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem odpowiedniego 
planu i strategii. Strategia ta powinna uwzględniać kluczowe kwestie, 
jak: zdefiniowanie potencjalnych darczyńców, bazy społecznej, insty-
tucji czy ludzi wspierających Fundację. Przede wszystkim strategia ta 
musi zawierać konkretny program, obejmujący m.in. wydatkowanie środ-
ków finansowych pozyskanych od darczyńców, a także formy docenie-
nia osób i instytucji, wspierających Fundację.
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buDOwa KapitaŁu żeLaZneGO

Opracowanie: Aleksander Podgórny (Fundacja im. Janusza Kurtyki)

idea

Fundacja im. Janusza Kurtyki zamierza stworzyć Kapitał Żelazny do 
realizacji projektów z modułu Think tank. Projekty te wymagają sporych 
środków finansowych, które w tym momencie możliwe są do uzyskania 
jedynie w ramach otrzymywanych grantów.

Kapitał Żelazny ma spowodować uniezależnienie się od otrzymywanych 
grantów na rzecz społecznego wsparcia w realizacji projektów.

budowa

W celu uzyskania niezależności finansowej trzeba zbudować Kapitał 
Żelazny i zorganizować pewną strukturę działania i zarządzania. Co jest 
nam do tego potrzebne?

· struktura zarządzania: finanse, networking, marketing;
· Rada Ambasadorów; 
· Koalicja Partnerów;
· zaangażowanie społeczne: ludzie i firmy cyklicznie wpłacający na 

Kapitał Żelazny;
· określenie benefitów dla wpłacających;
· promocja.
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Rada Ambasadorów i Koalicja partnerów

Kapitał Żelazny musi mieć oparcie w osobach, które 
gwarantują jego powagę i skuteczność. Do tego celu 
stworzona jest Rada Ambasadorów. Każdy z pro-
jektów realizowanych w ramach modułu Think tank 
posiadać będzie po dwóch takich przedstawicieli. 
Łącznie będzie to ośmiu reprezentantów.

Koalicja Partnerów wokół Kapitału Żelaznego 
będzie budowana dwutorowo:

W oparciu o pojęcie Racji stanu. Członkami Koali-
cji staną się organizacje, uzupełniające Fundację na 
płaszczyznach, którymi się bezpośrednio Fundacja 
nie zajmuje, jak energetyka, bezpieczeństwo, prawo.

W oparciu o wspólne Wartości. Bazą dla Koalicji 
byłyby środowiska, które zostaną zgromadzone 
i zintegrowane podczas Przeglądu Przeszłość/
Przyszłość.

Zaangażowanie społeczne

Fundamentem Kapitału Żelaznego jest skupienie 
wokół organizacji zaangażowania społecznego. 
W tym przypadku również należy przyjąć działa-
nie dwutorowe:

Lista 300 – lista przedsiębiorców, którzy bezpośred-
nio nie mogą szerzej zaangażować się w działal-
ność obywatelską, ale mogą ją wesprzeć finansowo 
w oparciu o łączące nas wartości.

Szwadron historii – osoby, posiadające wspólne 
z naszymi wartości, które mogą i chcą wspierać 
naszą działalność finansowo w sposób cykliczny.

Szwadron Historii jest strukturą, której częścią 
staną się darczyńcy, wspierający budowę Kapitału 
Żelaznego. Darczyńcy muszą mieć poczucie, że stają 
się częścią projektu, który wspierają. Dołączając do 
Szwadronu Historii, darczyńca może wybrać jedną 
z dwóch form członkostwa. 

Pierwsza forma to członkostwo ogólne – Premium. 
Wiąże się ona z większym udziałem finansowym, ale 
również z większym zakresem świadczeń benefito-
wych. Forma ta jest podzielona na trzy kategorie.

Druga forma to wybór jednej z czterech rang członko-
stwa Partner. Każda z nich przyporządkowana jest do 
obszaru działalności Fundacji z modułu Think tank. 
Wybierając konkretną formę, Darczyńca otrzymuje 
pakiet świadczeń, dotyczący konkretnego projektu.

Przykładowe benefity

Osoby, które zdecydują się zostać członkiem Szwa-
dronu, powinny zostać docenione. Zależeć to będzie 
od formy wsparcia i wysokości świadczenia finan-
sowego.

Przykładowe benefity dla Premium:

złota karta biblioteczna;

· przedpremierowa dostawa wydawanych przez 
Fundację książek;

· zaproszenia VIP na galę Przeszłość/Przy-
szłość;

· notka o udzielonym wsparciu w publikowa-
nych raportach;

· rabaty do 30 % na udział w projektach/wyda-
rzeniach NFH.

Przykładowe benefity dla Partnera:

· karta biblioteczna;
· rabat 15% na wydawane przez Fundację publi-

kacje;
· zaproszenia na Przegląd Przeszłość/Przy-

szłość;
· rabaty do 15% na udział w projektach/wyda-

rzeniach NFH.
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Struktura finansowa Kapitału żelaznego

Kapitał Żelazny budowany będzie ze składek wpłacanych cyklicznie 
przez Darczyńców (lista 300 oraz Szwadron Historii). Budowa ta pole-
gać będzie na kluczowej zasadzie nienaruszalności. Zebrane pieniądze 
nie będą wydawane na bieżącą działalność organizacji. Będą one stale 
pomnażane. Projekty modułu Think tank będą finansowane z uzyskiwa-
nych odsetek kapitału, który będzie inwestowany przez Zarząd Fundacji.

Promocja Kapitału Żelaznego

Promocja Kapitału oparta będzie o promocję samych projektów z modułu 
Think tank. Będzie również ukierunkowana na wzbudzenie zaangażowa-
nia w społeczeństwie.

Wesprzyj szerzenie prawdy o polskiej historii.
Zostań członkiem Szwadronu Historii i wspomóż nas w kreowaniu poli-
tyki pamięci.

Podstrona Kapitału

W zakresie promocji Kapitału stworzona zostanie temu dedykowana, 
w kształcie podstron projektów, która wypełniona będzie opisem struk-
tury Szwadronu Historii oraz opowieścią, dlaczego warto do nas dołą-
czyć i nas wspierać.

Spot promujący Kapitał Żelazny 

W niedalekiej przyszłości zostanie stworzony spot promujący ideę 
budowy Kapitału Żelaznego dla promocji historii Polski.

Logo Kapitału Żelaznego

Kapitał Żelazny dla promocji historii Polski będzie posiadał swój logo-
typ zgodny z identyfikacją wizualną Fundacji, która została stworzona 
jesienią 2020 r. Logotyp wizualnie usankcjonuje Kapitał Żelazny jako 
jeden z najważniejszych projektów Fundacji – projekt, którego celem 
jest wsparcie w realizacji głównych zadań Fundacji.
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Kampania promocyjna 2021

Jesienią 2021 r. odbędzie się kampania promocyjna działania Fundacji 
w kierunku budowy Kapitału Żelaznego.

Kampania promocyjna 2022

W 2022 r. Fundacja zrealizuje kampanię, której celem będzie zebranie 
wpłat na konkretny cel związany z naszą działalnością. Jego realizacja 
nastąpi do końca 2022 r.

powstanie Kapitału żelaznego

W najbliższym czasie działania Fundacji będą skupione na rozbudowie 
zaplecza i struktury do powstania Kapitału Żelaznego, jak również na 
kompleksowym przygotowywaniu systemu zarządzania oraz strategii 
inwestycyjnej. Kapitał Żelazny wymaga sprawnego zarządzania i orga-
nizacji, której budowa potrwa kilkanaście miesięcy. Moment powstania 
Kapitału Żelaznego jest szacowany na 2024 r. Zgodnie z przyjętą stra-
tegią rozwoju Fundacji oraz budowy Kapitału Żelaznego, powinien on 
powstać jako sprawna struktura finansowo-inwestycyjna.
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Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, towarzyszy dorocznemu Przeglądowi Przeszłość/Przyszłość, 
zorganizowanemu w dniach 27–29 sierpnia 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Warszawie. Jest to 
cykl wydarzeń, który spaja działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie, a także podsumowuje i prezentuje 
aktywność tej organizacji na różnych polach. Ma on służyć integrowaniu wokół Fundacji osób, grup społecznych, firm, 
stowarzyszeń i instytucji, dla których zaangażowanie patriotyczne jest oczywiste i zasadnicze. Ważnym elementem 
inkluzji są zaproszenia do współpracy kierowane do partnerów zagranicznych. Przegląd Przeszłość/Przyszłość to 
także publikacja, która zbiera i opisuje szereg aktywności Fundacji. Wspólnym celem wydarzenia i wydawnictwa jest 
dokonanie przeglądu, a także nagrodzenie i upowszechnienie najlepszych książek oraz inicjatyw, związanych z promo-
cją i upamiętnianiem polskiej historii. Okazuje się bowiem, że mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają one szerzej 
nieznane, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dlatego wymagają szczególnego docenienia.

Wydarzenia, wchodzące w skład cyklu, oraz stanowiącą odzwierciedlenie jego dynamiki i logiki niniejszą publikację, 
podzielić można na cztery zasadnicze sekcje. Porządkują one prezentacje tak ważnych przedsięwzięć, oddają pro-
gram samego Przeglądu, odzwierciedlają całokształt działań Fundacji, a w konsekwencji budują żywy i dynamiczny 
pomnik Patronowi Fundacji, prof. Januszowi Kurtyce (1960–2010).
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